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ПРЕДГОВОР
Съмнението в универсалната сила на инструменталния Разум представлява един от главните параметри на историческите процеси, водещи до
коренни промени на културата, респективно и на музикалната култура, през
XX век. Това съмнение е общата културна рамка, в която се осъществяват
появата на новите технически средства за съхраняване, възпроизводство и
разпространение на музикалното произведение, разклащането на тоналността, забелязващо се още при романтиците, и контактът с извъневропейските
музикални култури, който дестабилизира европоцентризма на музикалното
съзнание. Същевременно и то, и отбелязаните изменения са свързани с промени от по-общ социален характер. Те на свой ред представляват част от
процесите, които съставляват същината на съвременните културни промени.
Традиционните отношения в рамките на музикалния живот не просто се
разклащат, а се променят качествено. В тази ситуация музикалната култура
преживява една – по терминологията на Kurt Blaukopf – мутация. Революцията на Arnold Schoenberg в началото на века представлява едно от
необходимите условия за възникването на редица направления, чието съществуване в рамките на тоналността е било немислимо. На тази основа
взаимодействието между различните музикални култури и между различните
начини на музикално мислене, както и появата на електронните технологии
обогатяват в степен без аналог досега музикалната култура.
Тези промени, обаче не биха могли да се осъществят ако отсъстваше
съмнението в традиционните ценностни системи, чиято основа е недоверието
в традиционния начин на мислене и на действие. Именно тук се открива
допирната точка между по-общите културни промени и промените в музикалната култура. Но това съмнение, което от средата на 60те години започва
да се превръща в сигурност, произтича всъщност от проблематичността на
самите социални структури. Според първоначалните намерения на архитектите им те би трябвало да осигурят изграждането на едно по-справедливо, подобро, по-богато (материално и духовно) и най-сетне по-демократично общество.
Крахът, който претърпяват утопиите, впоследствие превръща съмнението
в сигурност, а самият факт очертава рамките на една нова културна ситуация,
все още не формирала своето собствено самосъзнание. Непримиримите противници на рационализма наричат тази ситуация «постмодерна», докато
верните на духа на програмата на Просвещението мислители смятат, че все
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още не са изчерпани възможностите на модерното условие.
При тази ситуация въпросът, какво означават всички тези промени за
културата изобщо и по-специално за музикалната култура, се превръща в
един от централните проблеми на философската и социологическата рефлексия върху музикалното изкуство. Значението на поставения въпрос става
ясно особено като се вземе под внимание фактът, че винаги е съществувало
взаимодействие между философско-социологическата рефлексия и художествено-музикалната практика.
Този въпрос, обаче в областта на теорията не е нов. Философията и социологията на музиката отдавна се интересуват от спецификата на отношението
между музиката и обществото. От друга страна, редица проблеми, като
например отношението между техническите средства и музикалния материал, границите на понятието «музикално произведение», превръщането на
музиката в органична съставна част на всекидневието и възникването на
качествено нови форми на музикално възприемане, навлизането на абстрактното и на математическото мислене в сферата на музикалното творчество,
обвързването на музикалното общуване с техническите средства за съхраняване, възпроизводство и разпространение на музикалното произведение и
формирането върху тази основа на нови форми на музикално общуване и на
музикално съзнание, както и много други проблеми, се поставят за пръв път
през XX век.
Преосмислянето на старите и поставянето на нови проблеми, както и
тяхното решаване, обаче се намират в зависимост от приетите методологически позиции. От тази гледна точка, въпросите, засягащи методологията,
придобиват особено значение. Те са съществени и с оглед на съвременните
културни промени. Значението им нараства по-специално в контекста на
съмнението, за което и стана дума, и на художествено-музикалната практика,
чрез която то намира своя естетически израз.
В резултат от историческото развитие на самата философия и социология
на музиката (свързано с описания исторически процес), разнообразието на
методологическите позиции и в двете области на рефлексията е сравнимо с
разнообразието на аспектите на самото явление. Съвременната ситуация, на
културен плурализъм и полицентризъм, представлява реалната основа на
отказване от опитите по формирането на методологическа позиция, която
като ще позволява обобщаването на постигнатото в областта на теорията,
едновременно с това ще бъде основа за анализа на реално съществуващото в
областта на практиката. Посоченото отказване изглежда оправдава фрагментаризираното разглеждане на явленията, а и на действителността изобщо.
При редица направления в областта на съвременната философия и социология на музиката се отбелязва фрагментаризирано разглеждане на инте-
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ресуващото настоящия анализ явление. То се очертава ясно при абсолютизациите на направлението на социологизма, който настоява за изоморфизма
между структурата на музикалното произведение и структурата на обществото; при опростяващата реалните явления догматичност на праволинейното интерпретиране на отношението между музикално изкуство и социална
действителност; при психологизма на ограничаването същността на музикалното произведение в рамките на субективната интенционалност; при стремежа на формалистично и структуралистично ориентираните опити към
обосноваване на музикалния пуризъм и респективно при отричане съществуването на каквото и да е извънмузикално съдържание. Тези опити, обаче
впоследствие се оказват фиктивни. Най-сетне, фрагментаризираното разглеждане се наблюдава при абсолютизациите на ирационалистично настроената реакция срещу господството на инструменталната рационалност и в
областта на музикалната култура.
Разнообразните промени, които настъпват през последните години – не
само в областта на музикалната култура – посочват, че въпреки частните
постижения в рамките на предметния аспект, като например разкриването
отрицателните последствия от комерсиализирането на музикалната култура,
подчертаването на социално-историческата конкретност на нейните прояви,
обръщане на внимание върху психологическите механизми на музикалното
творчество и възприемане, разглеждането на структурния аспект на такава
динамична форма на художествено произведение, каквато е музикалната,
оставят редица «празни места» в методологическо отношение. Главните
въпроси, които остават открити се отнасят преди всичко към опростяващата
фрагментарност на разглеждането на явлението и респективно към абсолютизирането на известни негови аспекти, поставящи под съмнение адекватността на посочените тенденции и следователно истинността на техните решения.
При това, епохата на разглеждането на музиката като проста игра на
усещанията или само като емоционален израз на субекта; епохата на разглеждането на музиката като същност на световния порядък, картина на световната воля или като независима от всякакъв идейно-емоционален смисъл
форма, също като психологически въздействуваща форма, очевидно е станала безвъзвратно минало. Тези парадигми днес изглеждат опростени представи за явлението в не по-малка степен, отколкото горепосочените тенденции.
В тази теоретическа ситуация, избраната методологическа позиция следва
да е в състояние да доказва непрекъснато необходимостта и възможността от
трансцедиране на различните форми на редукционизъм и абсолютизация на
известни аспекти на явлението. В това и се състои основната задача на настоящия анализ.

10

Предлаганият дисертационен труд вследствие тази позиция има характера
по-скоро на методологически опит, отколкото на предметно изследване. Въз
основа на дейностния подход, според който дейността представлява диалектическо единство на отношението между субекта и действителността с междусубектните отношения, се изследват понятията «музикален материал»,
«музикално произведение», «музикален живот» и «музикално съзнание».
Без да се пренебрегват основните моменти от историческото развитие на
философията на музиката, анализът се ориентира към разглеждането на редица фундаментални проблеми като отношението между музикалния материал
и съответната форма на общуването, разглеждането същността на музикалния материал в рамките на респективната форма на дейността, спецификата
на музикалното произведение, неговата структура и формите на неговото
съществуване, предпоставките и детерминантите на музикалния живот,
съдържанието на това понятие, структурата и елементите на музикалното
съзнание, неговото взаимодействие с реалните динамични структури. Очевидно, тези фундаментални проблеми са свързани със спецификата на дадена
форма на човешката дейност, която представлява основа на специфична
форма на общуването – музикалното общуване.
Методологическият характер на настоящия анализ, обаче не означава
цялостно пренебрегване на предметния аспект на изследването. В тези рамки
е направен опит да се разгледат посочените категории в тяхната социалноисторическа конкретност. Обръща се внимание и върху редица съвременни
тенденции, като например отказването от композиторския контрол върху
музикалния материал, визуализирането на музикалното произведение,
отричане от господството на инструменталната рационалност в областта на
музикалния живот, формирането на критично музикално съзнание.
По-конкретно, след разглеждането на редица методологически проблеми
(аналитика и диалектика, статика и динамика, интердисциплинарност), които
очертават част от методологическия фундамент, анализът преминава към
интерпретацията на обекта на разгледаната специфична дейност и нейния
продукт. По-нататък се разглеждат отношенията, чийто повод е посоченият
продукт, както и формата на съзнанието, изградена въз основа на тези отношения. Дисертационният труд, следователно, е ориентиран към разкриването
същността на явлението чрез разглеждане на неговите външни, материализирани и опредметени прояви. В този контекст са потърсени инвариантните детерминанти, които биха могли да разкрият същността на явлението като такова, без обаче да се заобикалят проблемите за социо-културната относителност и конкретност на неговите прояви.
От тази гледна точка е направен опит за синтез не само между абстрактното, като теоретически конкретно, и конкретното, като емпирична даде-
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ност, но и между статичния и динамичния аспект на явлението. Потърсени са
също и механизмите, чрез които се осъществява връзката между музикалния
и другите форми на обществения живот, между музикалното съзнание, като
форма на художественото, и другите форми на общественото съзнание, като
религиозното, научното, естетическото, философското. Анализът завършва с
разглеждането на някои от съвременните аспекти на посочените отношения и
на респективната форма на съзнанието в рамките на съвременната културна
ситуация.
В хода на изследването се прави опит за критично разглеждане на редица
съвременни тенденции в областта на философската и социологическата рефлексия върху отбелязаните проблеми (изразени напр. в концепциите на T.
Adorno, G. Lukács, K. Blaukopf, Z. Lissa, E. Ansermet, A. Cuvelier, P. Schaeffer
и други). Основните постижения, върху които опира анализът, се откриват в
концепциите на I. Kant, G. W. F. Hegel, M. Weber, T. W. Adorno, W. Benjamin,
Б. Асафьев, J. Molino, С. Стоянов, L. Meyer и други мислители, както и в резултатите от изследванията на E. Fubini, J. Blacking, B. Nettl, J.-J. Nattiez, D.
Zoltai, U. Eco, M. Beardsley, A. J. Neubecker, E. Vuillermoz, E. A. Bowles, A.
Schering и други. При това, се взимат под внимание основните моменти от
развитието на философията на музиката – от античните представи до немската класическа философия на музиката и тенденциите на романтизма и
позитивизма, а също така и онези концепции, които се основават върху материалистическото разбиране на историята. В този контекст се изследват и
някои аспекти на авангардната музикална практика, като тези, които предлагат и прилагат John Cage, Pierre Schaeffer, Karlheinz Stockhausen, Iannis
Xenakis и други, както и редица проблеми, които тази практика поставя (по
отношение подхода към музикалния материал, разбирането за музикалното
произведение и музикалното общуване и т.н.).

УВОД
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ
1. Аналитика и диалектика
«…Хубавите думи, похвалите и ‘брависимо’ не плащат нито на директора на пощата, нито на хазаина». Това са думи на Mozart-баща, Leopold,
написани на 15и октомври 1777г. до Mozart-син, Wolfgang Amadeus. Бащата
на Mozart има предвид похвалите, които е получавал композиторът след всяко представление.
Тази констатация може да се допълни с мнението на представителя на
франкфуртската школа Theodor Wiesengrund Adorno, автор на редица трудове
по философия, социология и критика на музиката: «…Богатството на музиката – пише Adorno – влиза в ушите, а по-рядко – поне що се отнася до
композитора – в кесията му»1.
Двете констатации, направени през съвсем различни и отдалечени помежду си исторически моменти, създават определена представа за мястото на
музикалното изкуство сред различните социални структури. Известно е, че не
само музикалното изкуство, но и изкуството изобщо, винаги досега са имали
нужда от субсидии, които да осигуряват тяхното съществуване. Всъщност
тук става дума за отношението между икономиката и музикалното изкуство.
Този проблем обаче отразява само един аспект на по-общия въпрос за
мястото на изкуството (и в частност на музикалното изкуство) в структурата
на обществото изобщо. Доколкото става дума за място и за структура, то
пред изследователя на всяко явление възниква въпросът за използуването на
определен метод на анализ. Методът на формално-аналитичното изследване, който намира своя класически образец във философията на Immanuel
Kant и може да се определи като гледна точка на статиката.
В общи линии, този метод се опитва да разкрие отношенията между
елементите на дадено явление, неговата същност, образно казано, в «чист»
вид, без да отчита процесуалната, динамичната страна на явлението (и на
неговите елементи) и без да отчита взаимодействията между различните
типове явления. На тази основа вниманието се насочва към другия възможен
метод на изследване: изследване от гледна точка на динамиката, т.е. методът
на диалектическо-съдържателното изследване, чийто класически образец
представлява философията на G. W. F. Hegel.
1

T. W. Adorno, Einleitung in die Musiksoziologie, Frankfurt, Rowohlt 1968, с. 245.
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Този метод, пак в общи линии, разкрива същността на явленията, но в
тяхната динамика, в техните взаимодействия и в тяхната социално-историческа конкретност. В случая, става дума не само за мястото на въпросното
явление в структурата на обществото, а и за
неговата роля в динамиката на обществото. Схема 1.
Следователно, получават се два «реда» категоI.
II.
рии, които подсказват и два различни метода
Място
Роля
на подход към явленията и съответно, поне две
Статика
Динамика
страни на всяко явление (схема1).
Форма
Съдържание
Естествено, това разграничаване не трябва
да се абсолютизира. Формата, например, не е
Аналитика
Диалектика
лишена от динамични характеристики. Тя не е
нещо веднъж завинаги дадено и застинало. От
друга страна, съдържанието също притежава своя структура и от тази гледна
точка не е лишено от статични характеристики. В обективната действителност също не се среща само динамика или само статика.
Така, ако се приеме, че явленията в обективната действителност съществуват както със статичния си, така и с динамичния си аспект, тогава методът на тяхното разглеждане би трябвало да бъде потърсен в синтеза на
двата посочени по-горе подхода. Не е необходимо да се анализира подробно
въпросът за възможностите на синтез между двата различни типа категории и
съответните им гледни точки и методи на изследване. Може да бъде добавено само, съгласно предишните забележки, че не става дума за два «несъгласуващи се» помежду си подхода. По-скоро това са два подхода, които е
възможно да се разглеждат като взаимодопълващи се. От гледна точка на
диалектическия метод, синтезът е необходим с оглед на разкриването на
същността на въпросното явление по възможно най-адекватен начин. А
понятието «най-адекватен начин», в случая, е използувано в смисъл на адекватност спрямо обективната действителност; в смисъл на адекватността на
духовния образ, т.е. на представата за явлението, спрямо самото явление,
спрямо явлението «в себе си».
От друга страна, ако самият диалектически метод се разглежда диалектически, той снема в себе си аналитично-формалния метод. От тази гледна
точка, прилагането на диалектико-съдържателния метод предполага използуването на аналитично-формалния. Не е възможно да бъде изследвана динамиката на което и да е явление, без да са взети под внимание аспектите на
неговата структура, т.е. аспектите на неговата статика.
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2. Динамика и статика (аспекти на синтез)
В светлината на изложените съображения първоначално поставеният пообщ въпрос за мястото на изкуството (и в частност на музикалното изкуство)
в структурата на обществото може да бъде допълнен. Той вече ще се
разглежда като проблем за мястото и ролята на изкуството (и в частност на
музикалното изкуство) в структурата и динамиката на обществото.
Фактът, че музикалното изкуство е свързано с определени настроения, с
определени психични състояния, че определени видове музика предизвикват
определени емоции, че определени емоции търсят и намират своя израз в
музиката – е осъзнат още от древните гърци. В рамките на проблематиката,
свързана с разглеждането на музикалното изкуство, не само отношението
«музика-емоционален живот» е било интерпретирано още през онази епоха.
Дамон Атинеца е бил прочут и авторитетен теоретик на музикалното изкуство, живял и творил преди ученика на Аристотел, Аристоксен. Дамон е
известен също и като политик. Заради приятелството си с Перикъл (Дамон е
бил негов съветник) той е бил изселван от Атина. Според Платон, Дамон е
бил убеден привърженик на идеята, че промените на музикалните модуси
(музикалните ладове) винаги са съпроводени от дълбоки социално-политически промени2.
Действително, както по-нататък ще стане ясно, музиката взаимодействува
не само с емоционалната сфера на човешката психика, но и със светоусещането, с мирогледа на създаващия, разпространяващия и възприемащия
музиката субект (индивидуален или колективен). Този факт сам по себе си не
противоречи на непонятийния характер на музиката, но се намира в противоречие с неговата абсолютизация, която се забелязва при I. Kant, а и при
редица съвременни изследователи. Показателно е, че през всички епохи,
определени видове и жанрове музика, както и определени ладовоинтонационни схеми, композиторски похвати, техники и т.н. се приемат като «подходящи» или не в зависимост от господствуващите естетически идеали на
съответната епоха. Естетическите идеали пък, господствуващи или не, зависят от онези комплекси от представи, настроения и чувства, които се наричат
«светоусещане» и «мироглед».
Разкрива се, следователно, една друга страна на въпроса за мястото и
ролята на музикалното изкуство в структурата и динамиката на обществото.
Страна, която като че ли не е «видима», ако изследването се ограничи само с
посочените два аспекта на статиката и динамиката при разглеждане на
явлението на музикалното изкуство.
2

Платон, Държавата, книга IV, 424c, (с. 145), София, Наука и Изкуство 1981. За Дамон Атинеца
вж. Също и Денеш Золтай, Этос и аффект, Москва, Прогресс 1977, с. 39-40.
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Преди да се пристъпи към разглеждането на тази втора страна на въпроса,
е необходимо следното пояснение: създаването, съхраняването, разпространяването и възприемането на музиката се определят като «музикален живот». Това, обаче не означава, че съдържанието на понятието «музикален
живот» се изчерпва с отбелязаните четири процеса. Към него се включва
също и онази сфера на общественото съзнание, която се определя като
«музикално съзнание»3. Музикалното съзнание представлява сложна динамична структура, която ще бъде анализирана по-нататък.
Съгласно тези съображения, категорията «музикален живот» е по-широка от категорията «музикално изкуство». Категорията «музикално изкуство»
не може да обхване редица явления, които са свързани с процеса на музикалното общуване. Така, например, тя не може да обхване момента на
опосредствуване между творчеството (и изпълнението) и възприемането.
Категорията «музикален живот», от друга страна, включва елементи, които
не са вътрешно присъщи на музикално-интонационния процес, като звената,
които опосредствуват процеса на музикалното възприемане с изключение на
изпълнението.
Такива са например средствата за масова комуникация, издателствата на
партитури или грамофонни плочи, учрежденията за организиране на концерти, предприятията за производство на музикални инструменти или на
технически средства за възпроизвеждане на музикалните произведения и др.
От тази гледна точка, категорията «музикален живот» включва както вътрешномузикални и вътрешнохудожествени структури и явления, така и извънмузикални и съответно извънхудожествени структури и явления. При това,
когато става дума за музикалния живот, се подразбира и музикалното изкуство.
Както бе посочено, аспектите на статиката и на динамиката на разглежданото явление очертават само едната му страна. Втората страна на същата
проблематика включва отношението между музикалния живот и обществото. Това не означава, че музикалният живот е нещо, което по някакъв
начин стои «извън» обществото. Напротив, става дума за отношението между
динамиката и статиката на музикалния живот, от една страна, и динамиката и
статиката на останалите социални образувания и на обществото като цяло, от
друга. Това са отношения между различни социални образувания, различни
динамични социални структури. Известно е обаче, че социалните структури
се формират и съществуват въз основа на съответствуващите им разнообразни форми на човешката дейност. Следователно, при разглеждането на
отношенията между различни динамични социални структури, се вземат под
3

Този въпрос ще бъде разгледан по-нататък.
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внимание и отношенията между различни човешки дейности, въз основа на
които става възможно съществуването на посочените социални структури.
Оттук към приведената мисъл на Дамон Атинеца може да се добави
следното: той, както и повечето от древногръцките мислители4, разглежда не
само социално-политическото, но и възпитателното значение на музиката.
Следователно, изниква още един въпрос – въпросът за влиянието, за въздействието на музиката върху формирането у човека на различните ценностни системи (етическа, естетическа и т.н.).
Проблемът, разгледан в малко по-широк смисъл, заедно с посочените
съображения за влиянието на музиката върху сферата на емоциите, задължава вниманието да се обърне към един втори аспект на въпроса за анализа
на музикалния живот в рамките на обществото. Това е отношението между
музикалния живот и онази духовна действителност, която се формира на
негова основа, както и на основата на отношенията между музикалния живот
и останалите динамични социални структури. С други думи, това е отношение между определен тип битие и определен тип съзнание, или – респективно – това е отношение между материално и духовно, между материални и
духовни динамични структури.
От въпроса за отношенията между различните типове социални динамични структури, следва и въпросът за отношението между различни типове
духовни динамични структури. Или, ако първоначалната изследователска
гледна точка е отношението на определен тип съзнание спрямо определен
тип битие, то сега гледната точка е отношенията между различни типове
съзнание. По този начин проблемът за мястото и ролята на музикалното изкуство в статиката и динамиката на обществото, разкрива още един свой
аспект. Става дума за отношението между битието и съзнанието и за отношението между различните форми на това съзнание, като се има предвид, че
се анализират обществено битие и обществено съзнание.
Така първоначално поставеният въпрос се разкрива чрез две страни.
Едната е тази, за която вече стана дума: динамиката и статиката на разглежданото явление. Втората страна включва отношението между материалното
и духовното, както и отношенията между различни «типове» обществени
образувания и отношенията между различни типове духовни образувания.
В този смисъл, ако трябва да се представят в обобщен вид проблемите,
които ще се анализират, то следва да се забележи, че те обхващат разглеж4

Изключение в това отношение правят софистите и епикурейците, които разглеждат преди всичко хедонистичните функции на музикалното изкуство, в духа на традиционното древногръцко
противопоставяне между т.нар. “хармоници” и “каноници”. От своя страна то е израз на противопоставянето между сенсуализма и рационализма в областта на философията на музиката. Според някои изследователи, като например Hans J. Moser, там се намират корените на съвременното противопоставяне между т.нар. “сериозна” и “развлекателна” музика.
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дане на отношенията и взаимодействията между различни социални структури и между различни човешки дейности в контекста на динамиката на
обществото, а също така и отношенията и взаимодействията между различните форми на общественото съзнание.
От друга страна, съгласСхема 2.
но предложените методолоI.
II.
гически принципи, има осДуховно
Материално
нования да се включат още
два «реда» категории, които
Обществено съзнание
Обществено битие
разкриват втората страна на
въпроса за мястото и ролята
Духовни структури
Материални структури
на музикалното изкуство в
статиката и динамиката на
Социални структури
Художествено съзнанние
обществото (вж. схема 2).
А
Г
А
Г
Дотук разглежданите каВ
Б
Б
В
тегории са едновременно и
Музикален живот
Музикално съзнание
онтологически и гносеологиСъздаване
чески. Тези категории са онСъхраняване
тологически, доколкото те
обозначават обективно съРазпространяване
ществуващите явления, а
Възприемане
гносеологически, доколкото
те са отражение на същите
обективни явления. Така, когато се казва, че първите два «реда» категории са
«включени», в последните два «реда», с това самото се подразбира, че
различните аспекти на поставения въпрос за музикалния живот, не са
разделени, а съществуват реално, обективно и в единство. Това единство се
проявява както в статиката на музикалния живот и социалните структури,
така и в тяхната динамика. От друга страна, това са някои от най-общите
категории, чрез които може да се схване онази част от действителността,
която се определя като «музикален живот».

3. Проблемът за метода (историко – теоретически аспекти)
Въпросът дали всеобщите категории са онто-гносеологически, дали
чрез тях могат да се установят всеобщите закономерности на разглежданото
явление или дали те са просто резултат от произвола на теоретическия Разум
или – в най-лошия случай – на теоретизиращия субект, е въпрос, който
открай време разделя философите и общо взето теоретиците, които са се
занимавали или се занимават с подобна проблематика.
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Доколкото проблемите на методологията за анализ на дадено явление
опират до по-общи проблеми, като тези, които се поставят с разглежданите
категории, дотолкова може да се каже, че философията винаги «присъствува»
не само в начините, които се предлагат за разглеждането на даденото явление, но също така и в начина, по който се поставя самият въпрос. Не е трудно
да се установи, че самото поставяне на какъвто и да е проблем, или на каквито и да е проблеми, се основава върху някакъв «комплекс» от представи за
космоса, за човека, за обществото и за познанието, комплекс, който отдавна
вече се нарича «философия».
Дългата история на човешките идеи показва, че откакто е бил осъзнат
този факт са се развили най-различни концепции и реакции спрямо него:
René Descartes се е опитал да въведе методическото съмнение; I. Kant е приел
a priori дадените прийоми на познанието; A. Comtes се е опитал да отхвърли
всякакви, предварително приети предпоставки и е бил последван от неопозитивистите; Неокантианците не са се отдалечили много от подобно схващане
спрямо същия факт. Друга «линия» на тези реакции се прокарва от онези
мислители (и от техните последователи), които са превърнали диалектиката в
материалистическа, както и от мислителите, които приемат открито въпросната констатация (например представителите на феноменологията).
Не може да се твърди със сигурност, че опитите, които са направени за
«освобождаване» от какъвто и да е предварително изграден «комплекс» от
горепосочените представи, са били успешни. Оказва се, че накрая тези опити
изпадат в порочния кръг на мълчаливото приемане на онова, което се отхвърля гласно. Следователно, на първо място, науката (обособяването на
която започна откакто започна процесът на господството на Логоса върху
Мита) не може да бъде «освободена» от онова, което остана след отделянето
й от първоначалното синкретично духовно образувание. Това синкретично
духовно образувание, естествено, е било онова, което античният и средновековният мислител са разбирали под понятието «философия». Това не означава, че античното и средновековното разбиране на това понятие са тъждествени, но факт е, че отделянето на така наречените «частни» науки не е плод
нито на средновековието, нито – нещо повече – на античността.
И така, на второ място, поставянето на какъвто и да е проблем, и в самата област на философията, не може също да бъде «освободено» от предварително приетите предпоставки. Още повече, че поради своя всеобщ характер
категориите, които изследва философията, се обясняват, определят, доказват
и така нататък, взаимно. Те не могат да бъдат отнесени към някаква по-обща
категориална система на която и да е друга наука поради това, че те са
пределно общи категории, чрез които може да се схване битието.
Опитите, за които стана дума, продължават напоследък под формата на
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характеризиране на различните философски системи (чрез които се
легитимира науката и общо взето познанието) като «велики разкази»5. Такава
е позицията на френския философ Jean-François Lyotard6, който включва в
тази категория философските системи от епохата на Просвещението, философията на Hegel и марксизма. В общи линии, под «легитимация», се разбират
предпоставките и процесите, които превръщат научната дейност (и съответно
научното познание) в съставна част, в елемент на системата от човешки дейности (и съответно на човешкия духовен живот). Казано иначе, става дума за
процесите, чрез които дадено познание се интегрира в научното познание и
се смята за валидно.
Обявяването на тези философски системи за «велики разкази» е едно
продължение на отричането господството на рационалността. Отричането се
извършва в духа на ранната франкфуртска школа (M. Horkheimer и T. W.
Adorno), като по-силно се акцентира върху приемането на ирационалността
за основа на легитимирането на научното познание. В общи линии постмодернизмът, направлението, чийто представител е Jean-François Lyotard и
франкфуртската школа7, продължават традициите на споровете върху програмата на Просвещението, а в своята критика на рационалността, се ръководят
от явния дисонанс между провъзгласените от горепосочената програма цели
и постигнатата социална действителност. Това е обективната основа, върху
която се развиват анти-рационалистичните направления на една част от предшествениците и на постмодернизма, и на франкфуртската школа. Това са
например последователите на ирационализма (W. Dilthey, F. Nietzsche) или
на идеята за свободен от каквито и да е социални зависимости индивид (например J.-P. Sartre).
Изводът, относно предварително приетия «комплекс» от най-общи, философски представи, задължава да се признае, че тази система от представи,
притежава, поне в началото, «експериментален» или (по-точно) работен
характер. Същото е валидно и за поставянето на какъвто и да е проблем. Това
е много съществен момент особено днес, когато се наблюдава силна тенденция, към преодоляване на различните idola theatri (но изглежда не и на idola
fori). Това е съществен момент и поради отдавна наблюдаваните тенденции
на скептицизъм относно програмата на Просвещението.
Тенденциите на скептицизъм се проявяват най-вече по отношение на
системата от ценности, при която прогресът на човечеството е пряко свързан
5
6
7

Jean-François Lyotard, La condition postmoderne. Rapport sur le savoir, Athens, Gnosi 1988, с. 25.
По-подробно за тези концепции вж. А. Балдзис, Рационалност, субект, познание между модерно и постмодерно, в сп. Философска мисъл, кн. 6, 1990г., с. 110-121.
Тук се имат предвид главно следните произведения: Max Horkheimer, The End of Reason, Athens,
Erasmos 1988 и M. Horkheimer, T. W. Adorno, Dialektik der Aufklärung, Athens, Ipsilon 1986.
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с образованието, с освобождаването от различните форми на митология –
прогрес, пряко свързан с господството на рационалността.
Един поглед към променящата се, с различна степен на динамика, социална действителност, убедително показва, че живеем в епохата на колебанието,
на оспорването на идеи. Идеи, които в началото и в средата на нашия век би
било трудно, ако не и немислимо, да бъдат поставени под съмнение. Това е
валидно по-скоро за бившите т. нар. «социалистически» страни, отколкото за
капиталистическите. Известно е, че тъкмо при последните скептицизмът възникна още с разлагането на феодалните социални структури. Естествено,
неправомерно е приравняването на различни типове общества и следователно на различни по същността си процеси. Все пак, тук се наблюдава един
общ момент: отрицателно отношение към установените вече социални структури.

4. Аспекти на съвременното отношение
«музикален живот – обществен живот»
От историята на изкуството (и в частност на музикалното изкуство) е
известен фактът, че именно преломните моменти в живота на обществото
предизвикват разрив между използуваните традиционни изразни средства и
новото съдържание на художественото общуване. Така, класицизмът, а след
него романтизмът, импресионизмът и експресионизмът възникват като резултат от опитите за преодоляване на този разрив. Същото се отнася за кризата на тоналната музикална система и за появата на додекафоничния метод
(който като се различава от предшествуващите го форми на атонализъм – тъй
като фактически представлява исторически първата форма на атонализъм,
издигната до равнището на главен принцип на музикалното творчество – и
като предизвиква преврат в музикалното мислене, може да се разглежда като
основа за възникването на останалите форми на атонализъм през XX век и на
различните направления на авангардизма в музиката, напр. на минимализма,
на конкретната музика и на алеаториката).
Скептицизмът или – в краен случай – отрицателното отношение към
съществуващите социални порядки са характерни за духовната атмосфера,
определяна от по-общите социални процеси, атмосфера, която благоприятствува появата на новите музикални решения на проблема за посочения
разрив между изразните средства и съдържанието на музикалното общуване.
Друг е въпросът, доколко са приемливи или не тези решения, какво изразяват
те в последна сметка, и какво обективно възниква от тях, т.е. независимо от
намеренията, целите и т.н. на техните създатели и последователи. В случая,
онова, което е съществено, е отношението между динамиката на обществото
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и динамиката на музикалното изкуство и музикалния живот.
«Приемливостта» на същите решения тук се използува условно, тъй като
онова, което е приемливо от определена гледна точка, или от определен тип
публика, е неприемливо от друга гледна точка или от друг тип публика.
Естествено, не само господствуващата духовна атмосфера подтиква към
търсенето на нови изразни средства. Самата духовна атмосфера се определя
от по-общите социални процеси. Така например, не е случайно, че именно
през 60те години авангардната музика се преориентира по отношение на
принципа на дистанцирането на музиката от публиката и от социалния живот. Eric Salzman, например, през 1967г. пише, че един от основните проблеми на изкуството е неговото възвръщане в социалния живот8. Юри Давидов
отбелязва, че през този период се наблюдава също и обръщане на музикалния
авангард към участието на публиката в музикалния процес. Освен това се
наблюдава осъществяване на опити за подтикване на публиката към «непосредствено действие» под влияние на разпространените тогава идеи за
«бунта» срещу каквито и да е установени социални структури и отношения9.
През същия период отслабва влиянието на позициите на Т. Adorno, относно онова, което той разбира под «отчуждена», или «функционална» музика. Преди това тези понятия обхващат музиката, която е социално «ангажирана». Именно през този период социално «неангажираната» музика е
приемана за отчуждена, неистинна и функционална. Също така не е случайно, че в естетиката на авангардните направления господствуват отрицателните ценности: отчаянието, изгубването на чувството за сигурност и
стабилност, самотата на човека в съвременното общество и отсъствието на
комуникация между хората. Или тук става дума за отчуждението, песимизма,
т.е. за така наречения «черен идеал». Изглежда, че теоретиците на постмодернизма обръщат внимание именно на това с въвеждането отново на
известния кантовски термин – «неизобразимото». Както посочва и Olivier
Revault d’ Allonnes10, в тази област постмодернизмът, обаче не казва нещо
ново.
Ако се разгледа историческият етап, свързан с двете световни воини,
развитието на тоталитаризма, в която и да е негова форма, опасността от
термоядрена или екологическа катастрофа, както и превръщането на mass
media в механизъм за манипулация (чрез индустриализирането и комерсиализирането на художествената култура), става ясно защо на преден план изпък8

Eric Salzman, Twentieth-Century Music: An Introduction, Athens, Nefeli 1983, с. 277.
Юри Давидов, Нови тенденции в музикалната естетика ГФР, в: Кризисът на буржоазната
култура и музиката, сборник от статии, София, Наука и изкуство 1974, т. 1, с. 93-160.
10
Olivier Revault d’ Allonnes, Кратка история на думата “постмодерно”, в: Модерно – Постмодерно, материали от симпозиум на същата тема, проведен в Атина (26-28 февруари 1988г.),
Athens, Smili 1988, с. 18.
9
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ват отрицателните ценности в редица художествени направления. Друг е
въпросът, дали е необходимо да се абсолютизират отрицателните моменти в
историческия опит и дали е възможно да бъде намерен някакъв изход от
кризата.
В духа на посочените съображения, социалните процеси и духовната
атмосфера, която възниква на тяхна основа, представляват фактори, определящи музикалното изкуство, и изкуството изобщо. Тези фактори се отнасят
по-скоро към съдържанието на естетическите идеали. Те обхващат онези
емоции, настроения и мисли, които творческият субект иска да изрази, а
възприемащият субект, съзнателно или не, очаква да бъдат изразени. С други
думи те по-скоро определят съдържанието на музикалното произведение и
на музикалното общуване. Това е естествено, защото на тяхна основа се формират социалните потребности, които диктуват какво ще бъде изразено чрез
музикалното изкуство.
Съществува, обаче, едно друго «измерение» на детерминантите на музикалния живот. Това са техническите средства, които намират приложение в
музикалния живот и които представляват още един фактор, определящ неговото разгръщане. Известно е например, че техниката на записването на звука
е изиграла роля аналогична на откриването на снимката в областта на
визуалните изкуства11.
Според Umberto Eco12, техническото възпроизвеждане на музиката променя предпоставките на създаването и възприемането на музиката, както типографията променя предпоставките на възприемането и създаването на художествената литература. Количествените промени и в двата случая са такива,
че те закономерно довеждат до качествени изменения. Въз основа на изследвания, извършени от различни учени, като например Kurt Blaukopf13, и
споменатите вече Eric Salzman и Umberto Eco, промените, които настъпват в
музикалния живот под въздействието на техническите възможности за създаване, съхраняване, възпроизвеждане и разпространение на музиката, могат
накратко да бъдат резюмирани по следния начин:
1. Преди появата на грамофонната плоча музиката представлява изолирано от акустичната среда, отделено в пространствено-времево отношение събитие, след това, обаче тя вече става неотделим от нея елемент. Така възниква възможността музиката да се превърне от обект
на активно възприемане в нещо, което действува на «фона» на различни, често нямащи нищо общо с музикалното общуване, дейности (музика за фон). От друга страна, се създава възможност за качествено
11

Eric Salzman, цит. произв., с. 263.
Umberto Eco, Apocalittici e Integrati, Athens, Gnosi 1987, с. 364-380.
13
Kurt Blaukopf, Musik im Wandel der Gesellschaft, München, Zürich, Piper 1982, с. 261-270.
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24

издигане на нейното значение в живота на обществото.
2. В резултат на техническото записване, възпроизвеждане и разпространение на музикалното произведение, то придобива възможността
да бъде превърнато в стока и чрез различните негови интерпретации.
Както отбелязва Kurt Blaukopf, преди този период музикалното произведение се отличава с такъв характер само под форма на печатани
ноти. Следователно, вече се наблюдава едно цялостно подчиняване на
музикалния живот на законите на стоково-паричните отношения. В
резултат на това, възможността за повишаване на качеството на изпълнението за сметка на обезсърчаването на любителската дейност
нараства.
Подчиняването на разпространението на музиката на законите на стоково-паричните отношения има като следствие ориентирането на масовото
производство към един общоизвестен репертоар. По този начин се създава
ситуация, при която не е трудно да бъдат култивирани консерватизъм и скептицизъм относно необикновено звучащата музика. От друга страна, благодарение на техническото възпроизвеждане и разпространение, големи групи
от хора се приобщават към музикалната култура.
3. Това обстоятелство на свой ред довежда до «интернационализирането» на музикалния живот и до разпадането на национално ограничените до този момент музикални култури. Спонтанното народно
творчество се разпада, докато в същото време националните музикални култури се обогатяват.
4. Може да се посочи и фактът на качественото изменение на дейностите, свързани с различните страни на музикалния живот. Например,
композиторът в много случаи трябва да се съобразява с възможностите на винилиевата плоча или на магнитната лента. От друга страна,
той може да използува магнитната лента за обогатяване на изразните
средства. Така, в конкретната музика, композирането изобщо не е
възможно без магнитна лента или компютърна техника.
Последният момент подсказва съществуването на една трета страна,
детерминанта на музикалното изкуство и на музикалния живот изобщо. Това
е вътрешната логика на развитието на музикалното изкуство. Досега разглежданите фактори са извънмузикални. Те не са вътрешно присъщи на музиката или по-точно не я характеризират «отвътре», не са свойствени на
естеството на музикалния звук, но по един или друг начин са свързани с
вътрешномузикалните промени.
Обогатяването на тембровата гама, свободното използуване на дисонанса,
използуването на хармонични и структурни идеи, които се срещат в областта
на народната музика, изследването на музикалното минало и на други музи-
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кални култури, разширяването на възможностите на оркестъра, усложняването на метроритмиката и т.н. – началото на всичките тези промени е
поставено още през миналия век. Следователно, промените от вътрешномузикален характер, като тези, които отбелязва съветският изследовател А.
Климовицки14, могат да бъдат разглеждани като резултат не само от посочените външномузикални фактори, но също така и от историческото развитие на музикалния език. Според посочения изследовател, вътрешномузикалните промени намират своя израз в кризата на тоналната музикална система.
Тези промени се заключават в деевропейзацията на музикалния свят, в появата на ново отношение към музикалната материя и на нови типове музикално съзнание.
Следната мисъл на T. W. Adorno, изказана още през 30те години, отразява
точно поставения проблем: «…Полето, в чиито рамки се осъществява някакъв прогрес в изкуството, е доставено не от неговите единични произведения,
а от неговия материал. Защото този материал не е както дванадесетте полутона с физическите им по своя характер отношения на обертонове, естествено непроменливи и всякога тъждествено дадени»15.
Тук става дума за историческото развитие на материала на музикалното
изкуство, на отношението към него и следователно, за начините на неговото
формиране. Или – според музиковедската терминология – за историческото
развитие на музикалното формообразуване. Засега няма да бъде анализиран
въпросът, какво се разбира под понятието «материал на музикалното изкуство» или «музикален материал». Само накратко ще се отбележи, че става
дума за обекта, който в процеса на творческата дейност се формира в обект
на възприемане. Условността се налага от гледна точка на теориите, според
които художественото произведение (и в частност музикалното произведение) не представлява завършена цялост.
Американският композитор Morton Feldman, например, не предлага на
изпълнителите цялостно и завършено произведение, а им посочва само
приблизителна тема на онова, което трябва да бъде изпълнено. Към същия
тип художествена практика се отнася и тази на La Monte Young (САЩ),
който дава на изпълнителите инструкции от типа на: «приготви една пиеса и
я изпълни», и т.н. Условността следва и от гледна точка на теориите, според
които художественото произведение (и в частност музикалното произведение) не съществува като такова. Подобна теза защитава например Jean-Paul
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Климовицки А., Съдбата на класическата сонатност в двете антагонистични течения на западноевропейската музика през ХХ век, в: Кризисът на буржоазната култура и музиката,
сборник от статии, София, Наука и изкуство 1978, т. 3, с. 129.
15
Цитирано по: Kurt Blaukopf, цит. произв., с. 298.
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Sartre16.
Посочените представи за музикалното произведение, които впоследствие
се трансформират в музикална практика, фактически не просто променят
установените форми, а създават нови форми на музикално общуване. Това е
резултат не само от вътрешномузикалните детерминанти на еволюцията на
музикалното общуване и на музикалния живот изобщо. Това е резултат също
и от външномузикалните детерминанти на изследваните процеси. Посочените тенденции се оказват противоречиви: докато от една страна се развиват
процеси, които разрушават установените вече структури на музикалния
живот (а и общо взето на художествената култура), от друга страна явно се
създават нови динамични структури, които се намират в различни отношения
с традиционните.
Отбелязаните промени не са индиферентни по отношение на социалния
контекст, на чийто фон те се разгръщат. Самият контекст е също противоречив. От една страна се наблюдават дълбоки социално-икономически промени, които вследствие на научно-техническата революция водят към информационен взрив и към изменение
Схема 3.
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В схема 3 се прави опит за обобщение както на външномузикалните, така и
на вътрешномузикалните промени.
Противоречивостта на социалния контекст се отразява по един или друг
начин и в сферата на художествената култура (в частност в сферата на музикалната култура). При това, абсолютизирането на която и да е страна на
същите тези процеси изглежда неправомерно. Подобно абсолютизиране
правят, например, теоретиците на критическата теория Max Horkheimer и
Theodor Adorno, както и теоретиците на постмодернизма. Вследствие на формално-аналитичното разглеждане на рационалността и чрез пренебрегването
на нейната социално-историческа конкретност, в техните концепции се
наблюдава отъждествяване на буржоазната институционална рационалност с
рационалността въобще. Резултатът е появата на нихилистично отношение
към рационалността и – поне що се отнася до постмодернизма, явната – антирационалистическа насоченост на предложените от тях решения.
В противовес на посочените концепции, изглежда по-плодотворна идеята
същността на проблема да се съотнесе към откриването на онзи тип рационалност, който ще може да трансцедира както буржоазния, така и тоталитарния тип институционална рационалност – в контекста на диалектическото отношение между рационалното и ирационалното.
Паралелът между идеите на рационализма и ирационализма и промените
в музикалното изкуство, както и проявите в него на посочените типове абсолютизации, могат да бъдат разкрити в тоталния рационален контрол върху
музикалния материал. Контролът се въвежда чрез строгото използуване на
техниката на додекафонията, на серийната и полисерийната техника. Подобен паралел се наблюдава и в появата на алеаториката или, например, в
посочената практика на Morton Feldman и на La Monte Young. Не случайно
сериалната техника е характеризирана като проява на «свръхрационализъм»,
докато алеаториката – като проява на антирационализъм в музикалното изкуство17. Естествено, не е правомерно приравняването на различните музикални явления, както заключава и съветският изследовател Е. Денисов18.
От друга страна трябва да бъдат отбелязани двете противоположни тенденции, възникнали в музиката на XX век – първата, отличаваща се със своя
преобладаващ свръхрационализъм, а втората – със своя преобладаващ антирационализъм. Като взема под внимание предимно втората тенденция, споменатият вече изследовател Eric Salzman, изглежда, не случайно характеризира музиката от края на XX век като «постмодерна»19.
17

Eric Salzman, цит. произв., с. 210-226.
Денисов Е., Додекафонията и проблемите на съвременната композиторска техника, в: История на музиката на ХХ век, София, Издателство Музика 1986, с. 423-424.
19
Eric Salzman, цит. произв., с. 266.
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Посочените досега промени на музикалния живот и на музикалното изкуство в рамките на социалния контекст, в който те се осъществяват, навеждат на мисълта, че човечеството се намира пред прага на някакъв нов
исторически етап в развитието на музикалната (а и на художествената)
култура. Опитите за осъзнаване на този нов етап се забелязват в областта на
търсенето на нови изразни средства в сферата на художествената и в
частност на музикалната култура. Каквото и да е отношението към посочените направления и независимо от това, какво може да разкрие техен евентуален анализ, не може да се отрече фактът, че благодарение на тях редица
проблеми остават актуални и открити. Това се дължи на акцентираната от тях
отрицателна позиция спрямо установените вече структури и начини на
подход към действителността (природна и обществена).
Проблемите, за които става дума, произтичат от мястото и ролята на
музикалното изкуство и на музикалния живот в динамичната структура на
обществото. Това са въпроси, отнасящи се до качествените характеристики
на музикалното общуване, до същността на тази форма на човешка дейност
(и до съответствуващия й тип съзнание) в контекста на останалите форми на
човешка дейност (и на останалите форми на общественото съзнание).
Следователно, описаната в общи линии социално-историческа ситуация,
задължава изследователят да се обърне отново към по-общите философскоисторически проблеми, с оглед да се постави някаква основа за откриването
на отговори на методологичните въпроси, които възникват при изследването
на такива явления като музикалното изкуство, музикалния живот и музикалното съзнание.

5. Отново за метода
С посочването на проблемите, засягащи музикалното изкуство и музикалния живот в контекста на съвременната социална динамика, се очертава
предметът на дисертационното изследване. Този предмет, най-общо казано, е
отношението музика-общество. Предлаганият изследователски метод, отчасти засегнат в развитата дотук проблематика, следва да бъде допълнен и с
някои съображения за интердисциплинарния анализ.
Известно е, че музикалното изкуство представлява обект на изследване от
страна на редица науки, като естетика, история, социология, семиотика,
психология, физиология, физика, както и от страна на цял комплекс от науки,
специализирани в изследването на музикалното изкуство откъм, образно
казано, неговата «вътрешна» страна. Това са музикознанието, което на свой
ред е вътрешно диференцирана област на познанието (сравнително музикознание, етномузикология и други), теорията на музиката, музикалният анализ
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и т.н.
Съвременните тенденции в развитието на научното познание насочват
към необходимостта от «сътрудничество» между различните подходи и
методи, които предлагат различните науки, изследващи общ обект. Тази необходимост се налага от задълбочаващата се диференциация на научното
познание, която пък предизвиква невиждано досега негово обогатяване. В
тази ситуация, интеграцията на различните подходи с оглед всестранното изследване на даден обект става все по-наложителна. През последните години
така нареченият «интердисциплинарен анализ» довежда до поява на нови,
«гранични» изследвания, в които плодотворно се съчетават различните подходи и методи. Самата логика на развитието на научното познание и природата и естеството на самите явления диктуват този ракурс на научен
анализ.
Тясната специализация на различните науки довежда до значително
увеличаване на количеството на знанията, а от друга страна до необходимостта от обобщаването на различните «гледни точки». Интердисциплинарният анализ обаче, остава на равнището на частните науки, доколкото той
не засяга съдържанието на най-общите философски категории. Тези категории принадлежат към пределно общата категориална система на философията, която не може да бъде обект на интердисциплинарния анализ. В
случая е възможно само взаимно допълване между него и философския
метод. От друга страна философският метод се явява като интегриращ различните подходи и като трансцедиращ партикуларността на различните
аспекти на изследването.
За разлика, например, от Jean-François Lyotard, според който принципът
на някакъв универсален метаезик днес е заместен от принципа на множеството на формалните и аксиоматични системи20, може да се аргументира, че:
първо, е неправомерно да се противопоставят тези два принципа; второ,
разликата между познанието и метода от една страна, и езика, в който те
намират своя израз, от друга, не позволява тяхното отъждествяване. Тази
разлика не позволява и тяхното абсолютно разграничаване; трето, именно
съвременната тенденция на интеграция на научното познание налага търсенето на общ метод, търсенето на «някакъв универсален метаезик», който не
може, поне засега, да бъде друг, освен философския. Следва да бъде отбелязано, че когато J.-F. Lyotard има предвид някакъв всеобщ метод, то това е
тъкмо философският.
В контекста на всичко казано дотук, философският метод не е съпоставим
по степен на обобщение с интердисциплинарния. Последният разполага с
20
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възможността да изследва дадено явление от различни страни, но не и с
възможността да го разглежда в контекста на различните форми на човешката дейност, на човешкото общуване, на общественото битие и на общественото съзнание. Тази задача, поне досега, остава в рамките на философскоисторическата проблематика, която на свой ред се опира на резултатите от
изследването на даденото явление чрез различните частнонаучни методи,
както и на резултатите от интердисциплинарните изследвания.
Последното допълнение се отнася до обстоятелството, че всеки частнонаучен метод, в последна сметка се основава върху определени по-общи
предпоставки от философски характер. Така, основанията на всеки частнонаучен метод са от философски характер, докато самият той притежава
частнонаучен характер.
В духа на посочените съображения, от една страна не е необходимо
противопоставянето на различните гледни точки и аспекти на изследване на
музикалното изкуство и на музикалния живот. От друга страна, възможен е
синтез между различните аспекти, който представлява своеобразен мост към
философско-историческо обобщаване. Такъв тип обобщаване има не само
познавателно значение, но също и значение за художествената практика.
«…Не подлежи на съмнение – посочва Eberhard Lippold21 – че в творчеството на всички значителни композитори естетическите позиции и максими са играли и играят голяма роля. В различните писмени сведения, които
са ни оставили Mozart, Gluck, Schumann, Wagner, Eisler или Шостакович –
продължава той – музикалните, аксиологични оценки са толкова тясно свързани с философски, и също така с политически изказвания, че светогледното
значение на естетическите убеждения трудно може да бъде разграничено от
принципите на творчеството».
Така, позициите, от които се пристъпва към процеса на формообразуването и осмислянето на музикалния материал, в последна сметка както не
са безразлични към естетическите въпроси, възникващи в този процес, по
същия начин не са безразлични и към проблемите от светогледен характер. В
това се състои практическата стойност на всяко изследване върху посочената
проблематика. Неговата познавателна стойност е очевидна, особено като се
вземат под внимание посочените въпроси, които остават нерешени и актуални.
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ЧАСТ I
МУЗИКАЛЕН МАТЕРИАЛ

ГЛАВА I
МУЗИКАЛНИЯТ МАТЕРИАЛ
Предложените в уводната глава методологически принципи позволяват разграничаването на две равнища на обобщение в изследването на
проблемите, свързани с музикалния живот. По-точно това са две различни
степени на обобщение, чието разграничаване е свързано с гносеологическата
страна на поставените проблеми.
Първата степен, респективно философското равнище, означава, че разглеждането на проблемите, свързани с музикалното изкуство е насочено към
изследването на най-общите категории, които обхващат дадената част на
действителността. Второто равнище е социологическото равнище, при което
се интерпретират отношенията и взаимодействията между музикалния живот
и останалите сфери на обществото (условна схема 2). Отбелязаните равнища,
онтологически погледнато, представляват и различни аспекти на съществуване на изследваното явление.
Разграничаването на различните страни на всяко явление е свързано преди всичко с открояването на неговите различни моменти (ако явлението се
разглежда като процес) и на неговите съставни елементи (ако явлението се
разглежда структурно-аналитично). В уводната глава вече се посочи методологическият принцип на синтез на двете гледни точки. В този смисъл
разграничаването на различните процеси на музикалния живот представлява
приложение на отбелязаните методологически принципи. Заедно с това, то
представлява и известна условност. За целите на изследването, респективно
изложението, е необходимо условно абстрахиране от едновременното протичане на различните процеси на музикалния живот.

1. Първо работно понятие за музикалното произведение
Още Аристотел в своята класификация на изкуствата посочва, че те се
различават помежду си по средствата, по обекта и по начина на мимезис43.
В случая интерес представлява не Аристотеловата концепция за общата
същност на различните изкуства, а идеята му за използваните от тях средства и начини на мимезис, защото те насочват вниманието към материалния
субстрат на художествената дейност или, иначе казано, към художествения
43

Аристотел, Поетика, София, Наука и изкуство 1975, с. 67.
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материал. Последният, организиран по определен начин (или определени
начини) в повечето случаи се формира като относително самостоятелна
цялост, определяна като «художествено произведение». Художественото
произведение (в общо-философски смисъл) представлява обективиране на
художествено-творческата дейност, обект на различните дейности, свързани
с неговото разпространение и обект на художественото възприемане. В
случая анализът се абстрахира от различните теории на авангардното изкуство, които в своята критика на индустриализирането на художествената
култура отхвърлят понятието «произведение» и предпочитат «по-аморфните»
понятия «събитие» и «акт»44.
От тази гледна точка формите на общуването и различните социални
структури, които се конституират въз основа на дейностите като съхраняване, разпространение и възприемане съществуват и се развиват исторически
въз основа на наличието на онзи продукт, който е резултат от специфичната
музикално-творческа дейност и се определя като «музикално произведение».
Понятието «музикално произведение» изглежда е приложимо към обективираната музикално-творческа дейност, откакто теоретикът на музиката Johannes Tinctoris (1435-около 1511) използува за пръв път понятието «opus». С
това понятие той характеризира композираната музика, която определя като
«res facta», т.е. човешки продукт, подлежащ на естетическа оценка, въз основа на «естественото удоволствие» («delectatio naturalis»).
В този смисъл, в центъра на различните форми на човешката дейност,
включени в процесите на музикалния живот, се намира музикалното произведение. Съответствуващото на тези форми и взаимодействуващо с тях обществено съзнание, на свой ред, съществува и се развива въз основа на същата
външна, материализирана проява на музикално-творческата дейност.
Понятието «музикално произведение» ще бъде по-подробно изяснено в
хода на по-нататъшното изложение. Засега анализът ще се ограничи с пояснението, че под това понятие се разбира непосредственият продукт на музикално-творческата дейност (индивидуална или колективна), представляващ
резултат от сложното и разнопосочно взаимодействие между художествения
субект (индивидуален или колективен) и действителността. На едно по-скоро
семиотическо и социологическо равнище на обобщение, принципът за двойната същност на музикалното произведение (комуникативна и изразителна)
следва да допълни това първоначално и работно понятие.

44

По този въпрос вж. например Dieter Schnebel, Werk-Stücke – Stück-Werk, Melos, март 1969. Критичен анализ на тази концепция е направен от Юри Давидов. (Юри Давидов, Нови тенденции в
музикалната естетика на ГФР, в сборника Кризисът на буржоазната култура и музиката,
София, Наука и изкуство 1974, том 1и, с. 170-176).
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Както посочва Eberhard Lippold45, въпреки факта че съществуват редица
форми на музикална дейност, като вокалната и инструменталната импровизация, ритуалното музициране, музикалната практика на алеаториката и
т.н., общуването с музикалното произведение може да се разглежда като
техен модел, доколкото самото то изразява в най-концентриран вид същността на тези други форми, т.е. емоционалното музикално-естетическо усвояване на действителността.
Съгласно предложеното работно понятие, всяка музикална проява (дори и
в най-рудиментарни форми) – резултат от специфичната музикално-творческа дейност (индивидуална или колективна) – която може да бъде включена в някакъв процес на общуване и на изразяване, може да бъде отнесена
към понятието «музикално произведение». Подобно разбиране за музикалното произведение не изключва неговата социално-исторически определена
поливариантност. В случая акцентът се поставя върху инвариантната
определеност на това понятие.
В този смисъл, понятието «музикално произведение» обхваща не само
традиционното за съвременния европеец разбиране за музиката и съответно
за музикалното произведение. То обхваща и разбиранията, които се срещат в
миналото на европейското музикално изкуство, а също така и в извъневропейските култури. В това отношение следва да се спомене концепцията
на Jean Molino за музиката като социален факт46, чиято дефиниция е различна
в зависимост от епохата и културата47.
Поставянето на музикалното произведение в центъра на различните
дейности, свързани с музикалния живот конкретизира последните като процеси на създаване, съхраняване, разпространение и възприемане на музикални произведения. Оттук следва необходимостта да се разглежда преди
всичко същността на музикалното произведение като израз на специфичността на тези форми на човешката дейност.
Според предложените в уводната глава методологически принципи, анализът на музикалното произведение извежда на преден план проблемите за
неговата структура и за неговата динамика. На общо-философско равнище на
обобщение музикалното произведение, както и всяко художествено
произведение, се отличава със своята двойнствена природа: като материали45

Eberhard Lippold, цит. произв., с. 37.
В случая анализът се абстрахира от термина, който очевидно е заимствуван от понятийния апарат на Emile Durkheim.
47
По-подробно по въпроса за социо-културната обусловеност на разбиранията за музиката вж.
Jean-Jacques Nattiez, Musicologie Générale et Sémiologie, Paris, Christian Bourgois Éditeur 1987, с.
67-71; Jean Molino, Fait musical et sémiologie de la musique, в списанието Musique en Jeu, Nr. 17
(1975), с. 37-62. Също така и различните изследвания на етномузиколозите, като например Bruno
Nettl, Music in Primitive Culture, Athens, Kalvos 1986, John Blacking, How Musical is Man?, Athens,
Nefeli 1981 и т.н.
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зирана проява на някакъв (на някакви) смисъл (смисли).
Следователно първите въпроси, които възникват са свързани със специфичността на средствата, чрез които се въплъщава материално този смисъл,
превръщайки се в съдържание, за тяхното съотношение към самото това
материализирано съдържание, за тяхното взаимодействие с реалиите на художествения и извънхудожествения живот и т.н. Тези средства, наречени още
«изразни», фактически представляват материалния носител на съдържанието.
С други думи, първите въпроси, които възникват, са въпроси, отнасящи се до
категорията «художествен материал».
В случая с музиката този проблем се очертава като проблем за материала
на музикалното изкуство (или музикален материал). В уводната глава беше
посочено, че материалът на музикалното изкуство (а и на изкуството изобщо)
в общи линии представлява обект, който в процеса на творческата дейност
се формира в обект на възприемане (музикалното произведение фактически
представлява организиран музикален материал). Тази постановка (която няма
претенцията да бъде изчерпателна) предопределя комуникативната и изразителна същност на музикалния материал.
Проблемът за същността на музикалния материал (респ. и на музикалното
произведение) е толкова исторически, колкото и теоретически, доколкото
тези две гледни точки могат да бъдат условно разделени. Преди обобщеното
историческо изложение, което има за цел само да очертае основните «метаморфози» на теорията за същността на музикалния материал (и респективно
на музикалното произведение), се налагат също някои пояснения от методологическо естество.

2. Историята
а) Някои методологични бележки
Философската рефлексия върху музикалното изкуство и общо взето
върху музикалния живот има дълга история, която завещава на човешката
култура редица теории. Те си поставят за цел анализа на тази специфична
част от социалната действителност (материална и духовна) и се опитват да
разкрият нейната същност. Появата на различни теории и тяхното «снемане»
през различни епохи, тяхното «изпъкване» или тяхното «преминаване» на
втори план, връщането към тях през едни епохи или тяхната забрава през
други – всички тези процеси се намират винаги в зависимост от наличните
социални условия и господствуващи парадигми48 на познанието и на
48

Понятието се употребява тук в смисъла, в който го използува Thomas Kuhn в своето произведение The Structure of Scientific Revolutions, Thessaloniki, Syghrona Themata 1981.
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естетическата рефлексия, чиито основания в крайна сметка имат мирогледен
характер.
Съвкупността от процесите, за които става дума се намира също в
зависимост от историческото развитие на самото музикално изкуство, от
социално-исторически обусловените промени на неговото място и неговата
роля в динамичната структура на останалите човешки дейности. Същата тази
съвкупност се обуславя от начините на общуване, от историческото развитие
на техническите средства, с чиято помощ хората осъществяват музикалното
изразяване и общуване и, най-сетне, от историческото развитие на самия
музикален език – т.е. на начините, по които материалът на музикалното
изкуство се формира в относително завършено идейно-емоционално, естетическо послание.
Следователно, върху разглежданите процеси оказват влияние както външни, спрямо музикалното изкуство, така и специфични вътрешни, спрямо
него фактори. Адекватността на рефлексията спрямо явлението an sich изисква да се вземат под внимание и тези два типа фактори, както и техните
взаимоотношения.
Към тези съображения следва да се добави, че необходимостта от «издигането» над морето от конкретни факти, предлагани от емпирията, и
тяхното «улавяне» чрез някаква теоретична схема, се появява при всеки опит
за систематизация (основа за обобщеното представяне). Систематизацията на
различните теории в дадения случай цели разграничаването между изследователски (от методологическа гледна точка) целесъобразното и нецелесъобразното, полезното и ненужното, акциденциалното и субстанциалното и
т.н. Заедно с това, предварително приетите методологически предпоставки от
работен характер, изяснени в уводната глава, по дефиниция «оцветяват» по
известен начин посочената схема.
В този смисъл самата теоретична схема не би трябвало да умъртвява
действителната многоликост на емпирията, а напротив следва да действува
като ориентир в нея, разкривайки единната същност зад многообразните
явления.
От тези позиции, ако е наложително да се очертаят някакви демаркационни линии в историята на философската рефлексия върху музикалното
изкуство, с оглед посочената систематизация, то критерият за това следва да
бъде съобразен с горната констатация. От своя страна самият метод, който
приема за един от принципите си разкриването на единната същност зад
многообразните явления (без да се стреми с това към някаква «тотализираща» схема), има за цел да синтезира различните гледни точки и по-точно
да обобщи влиянието на посочените вътрешни и външни спрямо музикалното изкуство фактори.
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Отношението на различните теории към изследвания предмет и към пообщите социално-исторически условия, отношенията между музикалния
живот и останалите динамични социални структури, разгледаното работно
понятие за музикално произведение и преди всичко методологически приетото негово място в музикалния живот, навеждат към извода, че социалният
статус на музикалното произведение представлява търсения синтетичен
критерий.
Тук под понятието «социален статус» не се разбират мястото и функциите на музикалното произведение, които му се приписват от тази или
онази социална група през дадена епоха. Понятието фиксира обективния
статус на музикалното произведение, независимо от това дали този статус се
осъзнава или не през различните епохи и от различните мислители. Посочените в уводната глава взаимоотношения между вътрешномузикалните характеристики и тяхната външномузикална обусловеност детерминират
включването им в понятието «социален статус».

б) Два етапа в историята на музикалното произведение
Корените на философската рефлексия върху музикалното изкуство се
намират в първите митологични представи за музиката като средство, чрез
което може да се постигне съприкосновение със свръхестественото и като
своеобразно лечебно средство. Във всеки случай тези първоначални идеи за
възможните функции на музиката произтичат от нейното разглеждане в
някакъв по-скоро всекидневен, утилитарен план, отколкото в чисто естетически. На тази основа първата рефлексия върху музикалното произведение
е свързана със неговия статут като обусловена красота.
Естествено, тук условно става дума за специфична рефлексия, доколкото
тя може да бъде разграничена от рефлексията върху музикалното изкуство
изобщо и доколкото рефлексията върху изкуството въобще може да бъде
разграничена от рефлексията върху други сфери на действителността (обществена и природна). Фактически митологичната рефлексия, както и античната,
а и средновековната рефлексия са в много по-голяма степен синкретични, в
сравнение с рефлексията на Просвещението и на Новото време. Специфичната рефлексия върху музикалното произведение, е по-скоро извлечена от
синкретичното цяло.
Термините обусловена и свободна красота са заети от Кантовия понятиен
апарат (pulchritudo vaga и pulchritudo adhaerens, съответно)49. В дадения
случай смисълът на тези термини не е тъждествен с този, който I. Kant влага
в тях. От една страна, те са използувани тук с цел да се подчертае подчине49

Вж. Immanuel Kant, Критика на способността за съждение, София, Издателство на БАН 1980,
с. 108.
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ната на извънхудожествени цели роля на музикалното произведение (и общо
взето на музикалното изкуство) до епохата на Ренесанса и неговото формиране след това като произведение на относително самостоятелно изкуство50.
От друга страна, дистанцирането от Кантовия смисъл на тези термини,
обуславя по-голямата конкретност на изложението. В това отношение се
налагат две пояснения. Първо, използуването на посочените термини не
означава, че с тях се приема и известният Кантов формализъм. Напротив,
свободната красота не представлява «свободна игра на усещанията» и не е
лишена от съдържание. Непонятийността, пък не е тъждествена с безсъдържателността. Второ, докато при I. Kant тези термини по-скоро обозначават
гносеологическия статут на предмета на естетическото съждение, то в дадения случай смисълът, който се влага в тези понятия предопределя социалния
статут и съответно онтологическия статут на предмета на естетическото
съждение.
Статутът на музикалното произведение като обусловена красота се налага
още преди античността, преминава през средните векове и епохата на
Ренесанса и достига до Просвещението. Този статут е релевантен спрямо
вътрешните характеристики на музикалното произведение, както и спрямо
същностните характеристики на музикалния живот изобщо.
Надделяването на хомофонния стил51, и на тоналните отношения в
структурата (от «техническа» гледна точка) на музикалното произведение,
рационализирането на музикалния материал, както би казал Max Weber,
оформянето на музикалното изкуство като относително самостоятелно изкуство и най-сетне появата на фигурата на солиста и на композитора стават възможни тогава когато в социалното тяло се налагат отношенията на личната
независимост52. По същия начин може да се направи сравнение между
средновековното многогласие и отношенията на личната зависимост. Във
всеки случай опосредствуващото звено е светоусещането през съответната
епоха.
С този първи етап в историята на музикалното изкуство, през който
50

По-подробно по този въпрос вж.: Arnold Schering, Vom Wesen der Musik, Stuttgart, K. F. Koehler
Verlag 1974; Edmund A. Bowles, Musik des Mittelalters und der Renaissance – Musikleben in 15. Jh.,
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Komponisten – Individualität und Individualstil in der Musik des 14. Jahrhunderts (в: International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, vol. VI, Nr. 1, 1975, с. 29-44); Paul Bekker, The Orchestra, Athens, Nefeli 1989; Emile Vuillermoz, Histoire de la Musique, Athens, Ypodomi 1979, т. I и
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музикалното произведение има статуса на обусловена красота, са свързани
теориите, които разглеждат музикалното произведение като средство за
постигане на извънхудожествени цели, например, възпитанието в определени
морални и граждански ценности.
Вторият голям етап в историята на музикалното изкуство е свързан с
процеса на неговото превръщане в относително самостоятелно изкуство,
което използува собствен език, има собствени изразни средства и специфични начини на въздействие. Естествено, тук става дума най-вече за инструменталната музика. Нейното автономизиране обаче предизвиква промени и в
другите форми на музикалното изкуство и в крайна сметка в музикалния
живот като цяло. Всъщност самият този преход превръща музикалното
произведение в свободна красота53.
Теориите, които възникват през този етап разглеждат музикалното произведение като своеобразен начин на изразяване на вътрешния човешки свят.
Акцентът се премества върху разглеждането на проблемите, отнасящи се до
пресечната точка между субективното и обективното в музикалното произведение, между индивидуалното и над-индивидуалното, между специфичното
вътрешно-музикално и външно-музикалното и т.н., при което изпъкват принципите на сетивността и на рационализма.
Именно през този етап, се осъществява преходът от разглеждането на
етоса на музиката към разглеждането на афекта в музиката. Спорът за
същността на музиката поставя в центъра на вниманието проблемите на
изразяването. Музиката постепенно се осъзнава като своеобразен език, чрез
който творецът не само изразява, но и се стреми към съобщаване на изразеното пред някаква публика. J.-J. Rousseau, например, въпреки неточностите,
които допуска в своята теория, е един от първите мислители на новото време,
които разглеждат (или правят опит да разгледат) отношението между
музиката и речта54.
Следователно, исторически погледнато, проблемът за материала на музикалното изкуство не може да се разглежда като проблем за комуникативните
и изразителните възможности на материала, използуван при дадени форми на
човешката дейност (респективно и на общуването), доколкото самите тези
форми не са се обособили като относително самостоятелни.
Това е и причината, главно през античността, средните векове и отчасти
през Ренесанса музикалният материал да се анализира през призмата на
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моралната (през античността) и морално-религиозната (през средните векове)
дихотомия: нравствено (божествено) – безнравствено (светско). Повечето
древни мислители прилагат моралната дихотомия като различават музикалните модуси на етични и неетични, въпреки че не са единодушни по това кои
точно са модусите, които трябва да се окачествят като етични и кои – като
неетични55.
Платон, например, провежда строго разграничаване на модусите, които
ще бъдат допуснати в неговата идеална държава, а също така и между «подходящите» и «неподходящите» инструменти56. По-късно неоплатонистът
Порфирий (234-около 305) е първият мислител, който противопоставя религиозната музика на светската – основа за противопоставянето между
нравствената и безнравствената музика (musica sacra и musica prohibita
съответно), господствуващо през цялото средновековие57. Едва през новото
време морално-религиозната дихотомия отстъпва на заден план пред доминацията на естетическата дихотомия (красиво – безобразно).
Причините за своеобразния дейностен синкретизъм, за недостатъчното
обособяване на формите на човешката дейност, свързани с музикалния живот
и следователно за разглеждането на музикалното произведение като обусловена красота се намират в конкретните социално-исторически условия, които
обуславят и същността на светоусещането.

3. Теорията
а) Отношението «материал – форма на общуване»
Теоретически погледнато, (при цялата условност на подобно разграничаване) специфичността на използувания естествен материал, при всяка
форма на общуване, обуславя в известна степен закономерностите на нейното разгръщане и механизмите на формиране на съответствуващото на тази
форма съзнание.
Разликата е очевидна: не е едно и също дали общуването се осъществява
чрез словото, или чрез багрите, формите, телесното движение, звуковете. Поради това не е случайно, че обикновено изкуствата се назовават като се
посочва материалът, който е специфичен за тях. В този смисъл се говори за
изкуството на багрите, изкуството на словото, изкуството на звуковете и т.н.
Основната закономерност на музикалното общуване, определяща се от
спецификата на използувания художествен материал, е необходимостта от
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звуковата реализация на музикалното произведение, с оглед неговото
пълноценно възприемане, с оглед неговото превръщане във факт на общественото музикално съзнание. Защото непрозвучало произведение съществува
само в съзнанието на композитора, а не в общественото съзнание58.
Заедно с това, поливариантността на начините на преобразуването на
използувания естествен материал, върху която се основава вътрешното
богатство на всяка форма на общуване, се намира в тясна зависимост от
определени социални потребности и от техническите възможности за
реализиране на този или онзи вариант на «очовечаване» на естествения
материал.
Както вече се посочи в уводната глава, социалните потребности, определящи какво ще бъде изразено чрез музикалното произведение, се формират
на основата на разгръщащите се социални процеси и господствуващата
духовна атмосфера. Техническите средства представляват също един от
факторите, обуславящи процесите на музикалния живот.
В този смисъл, и в рамките на това изследване, социалната потребност се
разглежда като съзнателно отношение на колективния субект към обективната действителност, породено от взаимодействието между тях. Теоретическото отношение към обективната действителност впоследствие се
превръща в практическо отношение към нея в процеса на въздействието на
субекта върху действителността (природна и обществена). Както при
формирането си като теоретическо, така и в процеса на неговото превръщане
в практическо, това отношение взаимодействува с другите елементи на
общественото (но и на груповото) съзнание, преобразува ги и търпи известни
модификации под тяхното въздействие.
От тази гледна точка, непосредствено (но все пак по теоретичен път)
констатируемата социална потребност представлява външна проява на
останалите елементи. Те формират динамичната система от отношенията
между субекта и обективната действителност, наречена «обществено съзнание». Поради това самата социална потребност е един от факторите, обуславящи поливариантността на начините на преобразуването и използуването на
художествения (респективно и музикалния) материал и синтезиращ органически философското и социологическото равнище на анализа.
Посочено беше също, че статусът на музикалното произведение определя
и неговите вътрешни характеристики, и същностните характеристики на
музикалния живот изобщо. Интересна е взаимовръзката на тази констатация
с извода за взаимодействието между социалните потребности, духовната
атмосфера и социалните процеси, както и с идеята за ролята на техническите
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средства. Тази връзка се изразява в отношението между онова, което бива
изразено и начина, по който то се изразява. Казано иначе, това е отношението между художественообразното съдържание и организацията на
материала, чиято «видима» страна представлява именно поливариантността
на начините на неговото преобразуване.
Отношението между същностните характеристики на средновековния
социум, и например представата за времето и организацията на музикалния
материал представлява илюстрация на посочената теза. Средновековният
социум, както е известно, се характеризира с йерархичност, затвореност и
традиционност. Тези характеристики определят трансцеденталността на смисъла, която е свързана със знаковото възприемане на действителността. Това
означава, че сетивната действителност се възприема като видим знак на
някаква друга, намираща се отвъд сетивния опит действителност.
В тези условия представата за времето не съвпада със съвременната
линейно-векторна представа за него. Средновековната представа за времето е
свързана с идеите за вечността и цикличността (повторението), характерни за
родовото общество, възпроизвеждащо се върху традиционна основа, обемаща съзнанието на обществото, ориентирано към мита и преданието59. В този
смисъл «…времето е затворено в природния цикъл и свързаните с него
повтарящи се дейности»60.
В средновековната музика тези представи са изразени чрез начина, по
който е организиран музикалният материал. Например, в григорианските
песнопения, в organum, conductus, но и при по-късните средновековни форми,
като например фугата, не се среща ясното разчленяване на формата61. Ясното
разчленяване на музикално-интонационния континуум, появяващо се при
такива форми, каквито са например рондо-сонатата или симфонията, носи
характеристики, поставящи в центъра на вниманието драматичния конфликт
с неговата изключителност и поливариантността на неговите решения.
Съвършената каденца, също може да се каже, че е свързана с линейновекторната представа за времето, доколкото подчертава окончателния,
безвъзвратния във времево отношение момент.
Не е случайно, че именно през Ренесанса се зараждат двете главни идеи
за музиката като живопис със звукове и за музиката като структура, основана
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върху тематична разработка62. Също така, не е случаен паралелизмът с живописта. Може да се отбележи, че има нещо общо между основните принципи
на перспективата в областта на живописта и основните принципи на
тоналността. Перспектива означава поставяне на образите в логически отношения в пространството спрямо една определена точка. Това е гледната
точка на човека, който възприема обкръжаващата го действителност не като
знак на някаква друга, свръхсетивна и извънопитна действителност.
При тоналната хармония елементите и частите на композицията, а и общо
взето развитието на мелоса, се поставят също в определени логически отношения спрямо тоналния център. Както представата за перспективата в
живописта, така и представата за музикалната перспектива предполагат
съвсем различно от средновековното възприемане на времето и на пространството63. Тоналността, както и перспективата представляват исторически
породени логически конвенции, чрез които се изразяват същностни черти на
новата социалност.
Този е смисълът на горепосочената идея, че може да бъде направено
сравнение между средновековното многогласие и отношенията на личната
зависимост, при което светоусещането на съответната епоха се явява като
опосредствуващ момент. Също може да се добави, че светоусещането (и
общо взето съзнанието) взаимодействува с музикалния материал в качеството си на опосредствуващ момент.
В този смисъл взаимодействията между самия материал от една страна и
социалните потребности и техническите възможности (за които стана дума в
уводната глава), от друга, са двупосочни. Формираното на тази основа
обществено съзнание в определени исторически и социо-културни рамки
придобива такова съдържание, което позволява да възникне естетическата
опозиция «идеал-реалност». Оттам нататък проблемът вече се превръща в
проблем на степенуване на остротата на тази опозиция, както и в проблем за
търсенето на възможности и начини за превръщане на дадената форма на
общуване в инструмент за разпространяване на идеала и в инструмент за
изостряне или смекчаване на споменатата опозиция.
Така, например, изкуството на средновековието се опитва да постигне
отвъдната действителност посредством стилизираното представяне на видимата действителност. За средновековния художник картината представлява
непрозрачна повърхност, покрита с линии и цветове, които следва да се

62

Edward E. Lowinsky, Music in Renaissance Culture, Journal of Historical Ideas, 15 (1954), с. 542, в
Monroe C. Beardsley, Aesthetics from Classical Greece to the Present – A short History, Athens, Nefeli 1989, с. 122.
63
Christopher Small, Music – Society – Education, Athens, Nefeli 1983, с. 28.

45

възприемат като символи на триизмерни обекти64. Може да се добави и на
свръхсетивната действителност. Средновековният художник възпитава хората в известни идеали. Противопоставянето между идеала и реалността тук е
поставено върху мистично-религиозната представа за несъвършенството на
видимата действителност. Поради това, нейното изобразяване е подчинено на
аскетичния идеал – единственото спасение от греховното човешко съществуване.
Аналогично е положението в областта на музиката, когато Августин
Блажени се смущава от естетическата наслада на песнопенията, тъй като
целта на музиката е да направи божествения смисъл на свещения текст подостъпен за душата, а не да наслаждава плътта65.
През Ренесанса, напротив, току що осъзналият себе си индивид като автономна титанична личност66, която отговаря за своята собствена съдба, delectatio naturalis се превръща в основен критерий на изкуството. Ренесансовият
художник не търси зад видимата, сетивно възприемаема действителност
някаква друга, свръхсетивна реалност. Той изучава дадената на неговите
сетива действителност и се наслаждава на нея. Експериментът измества
морално-аскетичната предписателна нормираност. Например, правилото на
пропорциите, което Leon Battista Alberti описва в своя трактат Della statua, е
резултат от наблюдение и измерване на голям брой хора67. Leonardo da Vinci
и Albrecht Dürer прилагат същия подход.
Споменатата теория на Johannes Tinctoris възниква именно през този
период, когато прекрасното се определя чрез сетивното възприемане и се
подчинява на законите на ratio. По-късно, когато новите стихии възникват с
цялата си сила, романтизмът (включително и музикалният) подчертава с
всички възможни средства изострянето на опозицията между идеала и
реалността.
Естествено, търсенето на възможности и начини за превръщане на
дадената форма на общуване в инструмент за изостряне или смекчаване на
споменатата опозиция, са два полюса, между които се намират многобройни
«смесени» моменти. Във всеки случай изясняването на посочените взаимодействия предполага изясняване (от философска гледна точка) на констатираните вече въпроси, а именно: специфичността на използувания естествен
материал и неговото отношение към социалната потребност и техническото
средство.
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Erwin Panofsky, The Codex Huygens, London, The Warburg Institute 1940, с. 92, в Monroe C.
Beardsley, цит. произв., с. 114.
65
Вж. Стоян Стоянов, Проблемът музика – човек, София, Издателство на БАН 1983, с. 11. Също и
Денеш Золтай, цит. произв., с. 104 и 111-113.
66
А именно тогава възниква идеалът на homo universalis.
67
Вж. Monroe C. Beardsley, цит. произв., с. 113.

46

б) Проблемът за музикалния материал
Следването на принципа за музикалното произведение като материализирана форма на някакъв смисъл68, резултат от специфична форма на
човешката дейност, музикално-творческата – и на принципа за комуникативната и изразителната същност на музикалното произведение, означава, че
проблемът за материала на музикалното изкуство се разчленява на две
равнища.
Първото равнище обхваща естеството и спецификата на музикалния материал като обект, който се преобразува в процеса на творческата дейност и в
това си качество той се проявява като физическа субстанция и като средство
за художественообразна реализация69. Второто равнище обхваща същността
на музикалния материал като изразно средство, което се поддава на субективния музикално-творчески акт и като своеобразно интерсубективно средство за общуване (по-скоро в организираната форма, т. нар. «музикално
произведение»), което прави възможно музикалното общуване въобще.

б.1) Понятието «музикален материал»
Според Heinz-Klaus Metzger70, понятието «материал» се използува в
метафоричен смисъл. По този начин се подчертава аналогията между музикално-творческата дейност и други творчески дейности, формообразуващи
някакъв материал, който от своя страна се характеризира с издръжливост и е
външен спрямо действуващия субект. Заедно с това с израза «музикален
материал» вниманието не се насочва към слуха (и към слуховото възприемане), а към осезанието. Така този израз, като приписва външни на звука
качества, внушава представата за физически трудещия се композитор71.
Тези съображения несъмнено имат своите основания, доколкото се
ориентират към критиката на една по-скоро вулгарно-материалистическа
интерпретация на проблемите за музикалния материал и музикално-творческата дейност. От друга страна трудно би могло да се открие някакъв друг
термин, който да характеризира от философски позиции онова, което преди
въздействието на художествено-формиращата дейност на субекта върху него,
води своето относително невъзприемаемо съществуване.
Относителната невъзприемаемост означава абсолютна художествена безизразност и не-комуникативност, невъзможност за художествено-образна
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реализация и следователно невъзможност за включването на материала като
такъв в някаква форма на изразяване и на общуване. Например мраморът си
остава мрамор, ако скулпторът не прояви своето специфично въздействие
върху него и не го превръща в материализиран художествен образ. По същия
начин звукът остава физическа субстанция, която не може да бъде възприета
художествено поради факта, че в нея не е въплътено никакво художественообразно съдържание, никакъв художествен смисъл. Ето защо проблемът за
материала на музикалното изкуство е тясно свързан с проблематиката за
музикално-творческата дейност.
От философска гледна точка, категорията «дейност», като отношение към
действителността, предполага: а) съществуването на някакъв субект и на
някакъв обект, б) взаимодействие между тях, в) съзнателно отношение на
субекта към обекта. Понятието «съзнателно» тук не се разбира в смисъла, в
който се интерпретира от психологията, а се използува като философска
категория. Следователно, отстояването на позицията, че в случая става дума
действително за някаква специфична форма на дейността предполага някакъв
обект, който противостои на субекта като външен и взаимодействува с него.
Тази постановка отговаря на въпроса за обективността, но не отговаря на
въпроса за материалността на този обект. Доколкото се приема, че обектът
на дейността съществува независимо от субекта и е даден на неговите сетива
(непосредствено или косвено), в същата степен този обект може да бъде
характеризиран като материален или поне като свойствен на материята.
Дейността, обаче не винаги е насочена към някакъв обект, който непосредствено или опосредствувано е даден на сетивата. Съгласно това, обект
на дейността могат да бъдат т. нар. в средновековната философия «умопостигаеми неща». За разлика от сетивно възприемаемите те не могат да
бъдат характеризирани като «материални». Емоциите, идеалите, целите и
т.н., които представляват обект на изследване, на изобразяване и т.н. на
редица форми на дейността (включително и на художествената), не са
материален обект. Оттук и разграничаването на дейността като теоретическо и практическо отношение към действителността.
От тази гледна точка, както и от гледна точка на разглеждането на художественото (респ. на музикалното) произведение като материализирана
проява на някакъв смисъл, музикално-творческата дейност следва да бъде
разграничена едновременно на теоретическа и практическа. Теоретическото
отношение към действителността е изразено чрез зараждането (като резултат
от взаимодействието на субекта с действителността) на художествения
замисъл и впоследствие чрез неговото формиране като художествен образ в
съзнанието на субекта-творец. Практическото отношение се реализира чрез
процеса на обективирането на художествения образ, чрез процеса на не-

48

говото материализиране, наречен художествено-творческа дейност. Именно
тук се проявява ролята на средствата, чрез които се осъществява този
процес и които, доколкото става дума за музикално-творческата дейност, са
звукови.
Тези съображения аргументират понятието «музикален материал», чрез
което се определя преди всичко онтологическата независимост на обекта на
практическата музикално-творческа дейност от съзнанието на действуващия субект. Заедно с това, посоченото понятие в контекста, в който се
използва тук, предполага съществуването на «нещо» нематериално, което
може да придобие художествено-комуникативни свойства само след като се
обективира, след като бъде въплътено материално чрез известни средства. На
трето място понятието «музикален материал» съдържа в себе си разграничаването от обектите на останалите форми на художествено-творческата дейност и се стреми, следователно към определянето на differentia specifica на
обекта на практическата музикално-творческа дейност. Накрая, предложеното работно понятие за музикалното произведение и опитът за разглеждането на неговата статика и на неговата динамика, не могат да оставят извън
полезрението неговия физически субстрат. Понятието «музикален материал»
отговаря именно на тази потребност.

б.2) Интонационната теория
Характеристиката на музикалното изкуство като изкуство на звуковете, поставя в центъра на вниманието проблематиката за качествената определеност на звука, която го превръща в средство за музикално изразяване и
следователно и в средство за музикално общуване. Разграничаването между
музикалното и немузикалното изразяване и общуване чрез звуковите средства се налага поради факта, че членоразделната реч, или словесният език,
представлява също звуково средство за изразяване и общуване (включително
и художествени).
Тази гледна точка предизвиква различни въпроси: за изразителните и
комуникативните възможности на звука, за различаването между изразителните и комуникативните възможности на словесния език и на музикалния
материал, за евентуалните им общи характеристики, освен тяхната обща
звукова основа и т.н. В този контекст проблемът, който фактически се поставя, е за разграничаването на музикалното от немузикалното изразително и
комуникативно човешко звукоизявяване.
Изглежда, че пръв Демокрит се е занимавал с отношението между езика и
музиката, като разглеждал съставянето на музикалния материал от различни
елементи (звук, интервал, музикална система) по аналогия на организацията
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на езика (със съвременната терминология: фонема, морфема и т.н.)72. Понататък проблемът намира нови отговори особено през горепосочения втори
етап в историята на музикалното произведение.
Само когато хората започват да разглеждат музикалното произведение
като своеобразен език на емоциите73, става възможно забелязването на факта,
че съществува нещо общо между езика и музиката, което ги обединява като
две различни форми на звукоизявяване. Едва през XX век, обаче става
възможно ясното формулиране и след това развитие като теория на идеята за
интонационната природа както на говорното, така и на музикалното
звукоизявяване74. Идеята е просъществувала от Ренесанса до наши дни и
може да бъде отбелязана в теориите на такива отдалечени помежду си във
времево отношение мислители, като например Vincenzo Galilei (1520-1591)75
и J.-J. Rousseau76.
Интонационната теория не само се оказва способна да обясни общата
същност на различните форми на изразителното и на комуникативното
човешко звукоизявяване, но също така е в състояние да отчете изначалната
социална природа на музиката и да обясни нейния произход. Различните
теории за произхода на музиката, които възникнаха в резултат от изследванията на редица етномузиколози върху музиката на аборигенните племена,
като например Curt Sachs, Erich Hornbostel, Heinrich Besseler, John Blacking и
други и които не обръщат внимание на нейната интонационна природа,
трудно могат да избегнат редукционизма или едностранното разглеждане на
проблема.
Например, според теорията на Karl Bücher77 ритъмът възниква в процеса
на колективния труд. Ролята на ритъма се осъзнава в този процес, когато
хората забелязват, че производителността на труда се увеличава при подчиняването на тази дейност на определен ритъм.
Тази теория, както и теорията, според която ритъмът възниква преди появата на останалите музикални явления, не взема под внимание следните
обстоятелства: първо, ритмични прояви, без мелодия, се срещат само в
достатъчно развитите музикални култури, като тези на негрите в Африка. В
сравнително по-простите музикални прояви, като тези на Weddah (Цейлон),
на Klamath (Калифорния) и на Fuegians (Южна Америка) не се среща музика
72
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за ударни инструменти78. Следователно, трябва да се предположи, че ритмическата организация не може да съществува преди мелоса и че тези два
елемента винаги са се допълвали взаимно. Второ, тази теория не обръща
внимание на обстоятелството, че при много от изследваните култури, за
които може да се твърди, че музиката им представлява исторически етап в
развитието на т.нар. «западноевропейска» музика, не съществуват «трудови»
напеви.
Друга теория, теорията на Hugo Riemann, предлага като основа за възникването на ритъма симетрията, която се разкрива във физиологията на човешкия организъм. По-конкретно H. Riemann взема под внимание двойната,
комплементарна природа на човешкия организъм79: вдишване и издишване,
билатерална симетрия на човешкото тяло и т.н. Съгласно тази теория,
музиката в последна сметка може да бъде организирана върху основата на
четиритактовия метрум. Четиритактовият метрум е предпочетен пред двутактовия, поради устройството на човешкото сърце.
Очевидно, теорията има биологизаторски импликации, както и теорията
на Charles Darwin, според която музиката възниква от еволюцията на любовните призиви на животните80. Теорията на Hugo Riemann, обаче доколкото се
основава върху изследванията на музиката на различни аборигенни племена,
не отчита факта, че по-голямата част от тяхната музика е асиметрична.
Друг въпрос, който остава нерешен от цитираните теории, биологизиращи проблема за генезиса на музиката, е въпросът за социалната същност
на музиката. Оказва се, че когато като основа за възникването на музиката се
взема под внимание само нейният биологичен субстрат, тогава се наблюдава
биологичен редукционизъм.
Не може да се твърди, че посочените теории са напълно лишени от
основания. Без съмнение физиологичният субстрат на отношенията на човека
със заобикалящата го действителност (природна и обществена) изиграва
незаменима роля в развитието на тази специфична проява на човешката
дейност, каквато е музиката. Не може да бъде и отречена ролята на физиологията на слуховото възприятие и на висшата нервна дейност в процесите,
свързани с музикалното изразяване и общуване. Също така, не може да се
отрече ролята на такъв процес, като трудовия, при който човекът въздействува върху природата и я «очовечава». Изглежда обаче, че теориите, които
са основани на един единствен фактор, трудно могат да избегнат редукционизма.
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Теориите, които по един или друг начин свързват възникването на
музиката с езика по всяка вероятност се намират по-близо до истината. Тук
може да се спомене теорията на Karl Stumpf, според която устойчивостта на
височината на тона е резултат от необходимостта за сигнализиране на големи
разстояния.
Друга теория, свързваща възникването на музиката с езика, е теорията на
Siegfried Nadel81. Върху основата на наблюдаваната тясна връзка между
музикалните прояви и митично-магическите представи, S. Nadel стига до
извода, че музиката възниква като опит за създаване на някакъв специфичен
език, на чиято основа хората ще могат да общуват със свръхестествените
сили.
За първата от двете теории остава непреодолима трудност отсъствието на
факти, които да я потвърждават. В никоя музикална култура, например, няма
подобни сигнали, или сигнали за които да може да се твърди, че представляват основа за развитието на музикални прояви. Втората теория, както
посочва Bruno Nettl, се натъква на факта, че магическите или религиозните
напеви на изследваните музикални култури са доста сложни, за да бъдат
разгледани като останки от по-стари и по-прости музикални прояви.
Посочените теории разкриват трудността проблемът да се реши със
средствата на позитивистки ориентираната методология, която се стреми към
неговото решаване предимно от позициите на «техническото» музикознание.
Интонационната теория предполага някакъв не толкова (или не само) чисто
музиковедски, а по-скоро философски подход.
Според интонационната теория, природата на музиката и на словесния
език е обща и те водят произхода си от някаква предезикова и предмузикална
форма на общуване82. Идеята за общия произход на езика и на музиката е
изказана също и от Bruno Nettl83 през 1956г., но тя остава по-скоро като идея
и не се развива в цялостна теория.
Интонационната теория възниква от необходимостта да се осъзнае
вътрешната диалектика на музикалното движение – вътрешните детерминанти в тяхното отношение към социално-историческата им обусловеност.
От тази гледна точка, Борис Асафьев определя интонацията като осмисляне
на звученето, което се разчленява на музикално и говорно.
По този начин интонацията не е просто констатация на отклонението от
нормата – фалшиво или правилно «подаване» на тон. Речевата интонация се
представя като «…осмисляне на звучения, музикално нефиксирани и нестабилизирали се чрез музикални разстояния или чрез постоянни отношения
81
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звукове, които са станали тонове»84. От друга страна, музикалната интонация
е «…осмисляне на звучения, вече от формиращи се в система точно фиксирани от паметта звукови отношения: тонове и тоналности»85. Интонацията
фактически е реализирано звучене, независимо от това, дали тази реализация
се осъществява чрез вътрешния слух, или чрез гласа, или с помощта на
инструмента. В този контекст, след като става дума за фиксирани от паметта
звукови отношения, заключава Б. Асафьев, «…всяка дори най-проста музикална интонация предполага наличие на два момента: звукопроявление и
отношение на това звукопроявление към следващото го»86.
Въз основа на интонационната теория е станало възможно да се изследва
проблемът за историческото възникване на музиката. Стоян Стоянов, като се
основава на интонационната теория описва по следния начин този процес:
«…Звукопроизвеждането у човека на най-ниско равнище като неделима част
от чисто физиологическите реакции на организма не носи изразителен характер. Такъв то придобива след дълга еволюция, в която прераства в звукоизявяване. Това е първата фаза в развитието на способността на човека да интонира, т.е. да се изразява с помощта на звуци, макар още на най-примитивно
равнище. В еволюцията на сложната система ‘звук – слово – мисъл – интонация’, тясно свързана с еволюцията на съзнанието и на психичния живот,
постепенно се диференцират, макар и да са в много отношения сходни, две
сфери на интонационното звукоизявяване – говорна и музикална. Музикалното интониране… …е чисто човешка способност, която възниква и се
формира на един сравнително висок стадий в развитието на съзнанието –
когато се появяват различителната способност и наченките на логическото
мислене. Тези предпоставки обуславят и първите форми на ладовото
мислене»87.
В схемите 4 и 588 са представени раз- Схема 4.
Музикално
личните етапи на посочената еволюция.
интониране
Фаза на
Фаза на
Това по-скоро психологизиращо
физиологическо
синкретично
проблема представяне на въпроса може
дифузно
интониране
звукопроизвеждане
да се допълни с мнението, че посочеГоворно
интониране
ните процеси на възникването на интонационната способност на човека (говорна и музикална) се осъществяват само чрез и в отношението «човек –
човек», чрез взаимодействие с отношението между човека и природата. С
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други думи, процесът на възникването и на развитието на интонацията е
възможен само в
Схема 5.
и чрез обществоА.
Б.
В.
то.
Физиологическо
Психо-физиологическо
Психическо равнище.
Съществува
равнище. Фаза на
равнище. Фаза на
Фаза на кристализиране:
още един аргубезусловно
условно-рефлекторно,
α) Говорно
рефлекторно,
синкретично
интониране
мент от методомоторно-двигателно
интонационно
β) Музикално
звукопроизвеждане
звукоизявяване
интониране
логическо естество, в полза на
разглежданата теория, доколкото става дума за произхода на музиката. Вече
се посочи, че формите на дейността (и следователно и техните качествени
характеристики) представляват основата, върху която възникват формите на
съзнанието. Същото е валидно и за формите на общуването. Така, ако се
приеме, че в системата «форми на дейността – форми на общуване – форми
на обществено съзнание» системообразуващ фактор са качествените характеристики на дейността, се стига до заключението, че същите тези характеристики определят и качествата на останалите две подсистеми, т.е. на формите
на общуването и на формите на общественото съзнание.
Следователно, синкретизмът на формите на дейността, характерни за
първобитното общество предопределя синкретизма на формите на общуването и синкретизма на формите на съзнанието. От тази гледна точка е
възможно да се намери обяснение за синкретизма на митологичното съзнание. Съгласно тези предпоставки е необходимо да бъде открита и съответната форма на общуване. Именно такава форма представлява посочената погоре предезикова и предмузикална форма на общуване. Тази форма впоследствие се диференцира на говорна и на музикална интонация.
Предположението се потвърждава и от онези елементи, които се срещат в
музикалните култури на аборигените и които изглежда представляват
останки именно на синкретизма на формите на общуването. Един от тези
елементи е наименованието на техните напеви. Както посочва например John
Blacking89, в своето изследване върху музиката на племето Weddah в Цейлон,
по-голямата част от тази музика е създадена във връзка с някакъв определен
случай и нейното изпълнение служи като символ за дадена дейност на
социалната група. Той също установява, че наименованието на всяко
социално събитие съвпада с наименованието на съответната музика. Bruno
Nettl потвърждава, че и индианците, които населяват американските равнини,
различават своите напеви в съответствие с функциите, които вярват че
същите тези напеви изпълняват90.
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По-нататък той посочва, че обикновено при различните племена отсъствува понятието «красиво»91. Тези племена окачествяват своите напеви като
«добри» или като «силни». «Доброто» подсказва полезност за някаква дейност: даден напев може да бъде добър за лечение или за танц, друг може да
бъде добър за война и т.н. «Силното», вероятно, подсказва силата и господството, което се придобива чрез дадения напев, върху духовете, владеещи
природните сили.
Друг такъв елемент е отсъствието на понятието «музика». Така например,
споменатият Jean-Jacques Nattiez92 установява, че това понятие отсъствува у
ескимосите Inuit. Същия факт констатира и Carol Robertson-de Carbo по
отношение на индианците Mapuche, които живеят в Аржентина93. На тази
основа, Nattiez поставя въпроса доколко е легитимно да говорим за музика, в
случая на културите, при които отсъствува това понятие и които не правят
разлика между музикални и немузикални проявления, поне на езиково
равнище. Самият Nattiez дава положителен отговор на този въпрос, на основата на споменатата концепция на Jean Molino за музиката като социален
факт, чието определение е различно в зависимост от епохата и културата.
Така, при ескимосите отсъствува дума, която да обозначава техните музикални проявления, но те използуват дума, която включва както музикалното,
така и говорното звукоизявяване.
Следователно, проблемът не се състои в това, дали съществува понятието
«музика». Изследваните племена разбират музиката по по-различен от традиционния за европейците начин. Начинът, по който в тези неевропейски култури се разбира понятието «музика» обаче, се оказва още един аргумент в
полза на изложената теория за възникването на музиката.
В това отношение е интересно да се отбележи, че при древните египтяни
също отсъствува понятието «красиво». Изглежда разграничаването на естетическото съзнание от останалите форми на общественото съзнание се осъществява доста по-късно. Така например, дори и през периода на зрялото робовладелско общество, синкретизмът на общественото съзнание все още не се е
разпаднал напълно. Древните египтяни, както посочват Monroe Beardsley и
Baldwin Smith94, не са правили разлика между изкуство, религия и политика.
Скулптурите и фреските рядко са били поставени по начин, който да
благоприятствува процеса на възприемането. В повечето случаи те са били
скрити в тъмнината на гробовете. Изглежда тяхната функция не е била
естетическа.
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Египтяните са вярвали, че умрелият човек ще продължи заниманията си в
отвъдния свят при условие, че той е изобразен в процеса на тяхното изпълнение. Известно е, че в същото време архитектурата представлява едно от
най-важните проявления на древно-египетската цивилизация. В десетките
хиляди надписи, в които архитектите прославят самите себе си, обаче никога
не става дума за красотата на техните произведения. В тях винаги се говори
за здравината и издръжливостта на тези произведения.

б.3) Музикалният материал като отношение
Интонационната теория поставя акцента върху спецификата на
субекта на музикално-интонационния процес като отчита обусловеността на
обекта от него. От това следва, че не съществува никакъв неутрален в
социално- и философско-исторически смисъл обект, който би могъл да се
съотнесе към понятието «музикален материал». В този смисъл музикалният
материал се превръща в музикален само чрез отношението на субекта (в
частност и на индивидуалния) към него.
Тази зависимост обаче се оказва относителна, доколкото, както бе отбелязано, спецификата на самия материал обуславя до известна степен закономерностите на осъществяването на дадената форма на общуване. Субстанциалното в случая си остава звукът, докато неговото социално-исторически
определено разграничаване като музикален и немузикален представлява поскоро акциденция: музикалният звук е невъзможен извън обществото.
Именно тази зависимост очертава безсилието на физиката и на психологията при интерпретация на музикалните явления. Физиката, например, не
може да трансцедира описателния характер на вече даденото, още повече, че
с нейните средства не е възможно да бъдат разкрити социално-историческите
детерминанти на музикалния материал. Психологията пък не може да обясни
защо онова, което през определени исторически периоди се смята като неблагозвучно и музикално
Схема 6.
безобразно, през други
Музикален материал
исторически периоди се
възприема като естествено свойство на матеМетроритмика
Тон
риала.
Темпо
Традиционната теоСинхрония
Диахрония
Височина
Тембър
рия на музиката, харак(хармония)
(мелос)
терна за определена културна общност, описва
Динамика
посочените в схема 6 елементи на музикалния
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материал, но също не може да отговори на този въпрос. Тя проследява определени изразни средства, без обаче да вниква в тяхната социално-историческа същност.
Горепосочената схема в известен смисъл е условна, поради това че ладът,
различните единици, на които се разчленява музикално-интонационният
континуум (поне на т. нар. «западноевропейска» музика), като период, фраза,
мотив и т.н., както и музикалната система, а и музикалната форма, също
могат да бъдат отнесени към системата от елементи, наречена «музикален
материал». Въпреки тази условност, поставянето на тона в центъра на схемата не е условно: в центъра на всички посочени елементи се намира тонът с
неговите основни характеристики. Останалите елементи произлизат от разглеждането на тоновете или в тяхната синхрония, или в тяхната диахрония.
Заедно с това трудно би могло да се представи тонът извън и независимо от
посочените в схемата характеристики, които го превръщат в музикално използуваем.
Посочените от Б. Асафьев принципи на контраста и на тъждеството (повторението) в процесите на формообразуването (създаването на музикалното
произведение) и на музикалното възприемане95, предполагат наличието на
система от критерии, според която е възможно да се проведе сравнението и
следователно установяване на тъждеството и на контраста. Тези принципи са
основани върху методологически приетите позиции а) за единството на музикалния материал с движението и б) за ролята на паметта и следователно за
историческата приемственост и определеност на музикалното общуване.
Системата от критерии се представя именно чрез отбелязаните характеристики. На тази основа тонът не може да съществува самостоятелно, извън и
независимо от тях. Все пак тяхната относителна самостоятелност е онтологическа, иначе изборът и възможността за промяна само на една или на
няколко от тези характеристики от страна на творческия и изпълняващия субект биха били невъзможни.
Посочената същност на музикалния материал като отношение не променя
факта на обективното съществуване на описаните характеристики на тона.
Напротив, тези характеристики се разглеждат като включващи не само
субективното измерение на слуховото възприятие, но също така и обективните свойства на музикално използваемия звук. В това отношение не е случайно, че физиката, която се интересува само от обективните измерения на
звуковите явления, определя различните форми на звука съгласно вида на
звуковата вълна (периодичност, зависимост от времето и т.н.)96. Психологията пък, която се интересува само от субективните измерения се интересува
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само от субективните измерения на звука, разглежда физиологията на слуховия анализатор и се опитва да установи отношението между акустичните
дразнения и психичния живот на индивида97.

б.4) Социално-историческата определеност
на отношението «музикален материал»
Социално-историческата определеност на музикалния материал се
проявява на първо място чрез променливостта (в историческото време) на
посочените в схема 6 критерии за разчленяване на музикално-интонационния
континуум. От друга страна различителната способност, която позволява
сравнението в процеса на музикалното възприемане, също е социално-исторически продукт. От тази гледна точка, историческата определеност и поливариантност на музикалния материал обхваща както неговите субективни,
така и неговите обективни измерения.
Така, например, разбиранията за консонантността на терцата се различават в зависимост не толкова от постигнатото равнище на техниката на
направа на инструментите, колкото от философски ориентирания подход към
музикалния материал: Питагор определя терцата като дисонантен интервал,
не само защото по негово време не е било възможно да бъдат определени
интервалите със средствата на физиката (брой трептения на секунда). Той
определя терцата като дисонантна, тъй като е убеден в необходимостта от
определянето на интервалите по чисто математически – рационален – път.
Аристоксен от Тарент, напротив, е привърженик на идеята за решаването на
проблемите на музикалния материал въз основа на сетивната наслада. Той
стига до неизбежния извод за консонантността на терците 4:5 и 5:698. Този
подход си пробива път едва към XIV век, когато Philippe de Vitry (1291-1361),
представител на ars nova, възстановява «правата» на терцата, на секстата, на
т. нар. «diabolus in musica» (увеличена кварта) и започва да използува
съвършената каденца99, а през средновековието е изместен от мистичната
спекулативност с числата.
Средните векове налагат своя морализиращ подход върху музикалния
материал. Предпочитаната от църквата система на октоиха се основава върху
отбелязаната религиозно-морална дихотомия на музикалния материал. Показателно е, че систематизацията на модусите (схема 7100), която прави Alcuin
(около 753-804), обхваща само четири основни и четири плагални модуса.
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Това са модусите,
които се приемат от
църквата в качеството
на подходящи за съчиняването на мелодии
способни да окажат
пропедевтична функция, да приобщят душата
на слушателя към алегоричния смисъл на свещения текст.
От тази систематизация отсъствуват йонийският и еолийският модус
(схема 8). Използувани Схема 8.
широко в светската музика, те се разглеждат от
църквата като «…художествено чужди, привнесени
(tonus
peregrinus), непълноценни и дори безнравствени (tonus lascivus)»101.
Въпреки че някои модуси изглеждат еднакви помежду си, (дорийски и
хипомиксолидийски, фригийски и хипоеолийски, хиполидийски и йонийски
и т.н.) те не са идентични. Докато при основните модуси т.нар. tonus finalis
(еволюирал по-късно в онова, което днес се нарича «тоника») се намира в
първата степен, при плагалните модуси той се намира в четвъртата степен.
Следователно tonus finalis на хиполидийския модус не е тонът ut2, както
изглежда на пръв поглед, а тонът fa2. От това става ясно първо, че при нито
един от модусите, които се признават официално, тоновете ut и la нямат
«правата» на tonus finalis и второ, че посочените модуси в никакъв случай не
са идентични помежду си.
Едва през XVI век Henricus Glareanus предлага тези модуси да бъдат признати официално. Именно от тях произлиза съвременната мажорно-минорна
ладова система.
Началото на нейното възникване е поставено от антропоцентризма на
теорията на Gioseffe Zarlino (1517-1590), който преоткрива музикалната система на Аристоксен и създава т. нар. «естествен» лад. От тази система до
съвършената (или пълна) темперация, налагаща се около 1700г. до наши дни,
остава само една крачка.
Развитието на инструменталната музика, свързана пряко с тембровата
Схема 7.
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гама, с която разполага композиторът, оказва също влиянието си върху историческото развитие на музикалния материал. Известно е отрицателното
отношение на църквата към нея. За развитието на инструменталната музика,
обаче освен промените на светоусещането съществена роля играе и развитието на техниката. За посочения тук период, особено съществена за
направата на различните инструменти е ролята на техниката, която се развива
в Германия през XV век102.
Следователно, налице е вече едно друго измерение на социално-историческата обусловеност на музикалния материал. Това е техниката. Достатъчно е да бъдат посочени техническите постижения в областта на конструкцията на духовите и на струнните инструменти, за да се разбере значението й
при появата на такава мощна структура, каквато е оркестърът103.
Промените, които настъпват в резултат от развитието на техниката на
направа на инструментите, оказват значително влияние върху самия музикално-творчески процес, а също така и върху самата еволюция на музикалния
материал104. «…Инструментът – посочва Max Weber – посредством своето
тоново ограничаване безсъмнено е подсилил съвременното усещане за тона
(Tonempfinden)»105. Той разглежда ролята на различните инструменти за
развитието на музикалния материал106.
Като пример може да се посочи отношението между развитието на
техниката в конструирането на пианото и «пиановия звуков идеал» (Klavierklangideal)107. Известно е, че Ferencz Liszt е една от най-значителните фигури в
историята на музиката, която е композирала за пиано. В своята музика за
пиано той използва по най-плодотворен начин техническите постижения на
своето време, свързани с развитието на механиката на пианото, която
придава нови изразни възможности на инструмента. Robert Schumann
сравнява етюдите на Ferencz Liszt, написани през 1826г. и след това
разработени отново през 1837г. (по-късно усъвършенствувани през 1852г.).
Той стига до извода, че по-късните варианти отразяват новия начин на
свирене на инструмента, който подхожда на «богатството на средството»108.
102
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В схеми 9 и 10 се дават примери от началото на Етюд номер 1, написан през
1826г. И разработен отново през
Схема 9.
1837г. съответно109.
Nr. 1 (1826)
«…Човек трябва да слуша
Ferencz Liszt
такива композиции – заключава
“Études en forme
de 12 exercises”
Robert Schumann – които са
‘извоювани’ с ръцете от инструмента… …И човек също трябва
да види композитора; защото
както съзерцаването на всяка
виртуозност възвишава и дава сила, така ни впечатлява и онази
непосредственост, при която виждаме самия композитор да се бори със своя
инструмент, да го укротява…»110.
Ролята на техниката може да се илюстрира също и с появата на електронната, на конСхема 10.
кретната и т.н. муNr. 1 (1837)
зика през XX век.
Ferencz Liszt
“Études en forme
От появата на telde 12 exercises”
harmonium
на
Thaddeus
Cahill
през периода от
1886 до 1906г., до
появата на ondes
Martenot
през
1929г., до synthesizer на Herb Deutsch и Robert Moog, създаден през 1965г. и компютъризацията на различни моменти на музикално-творческия процес (например
т.нар. «Полуагогиа», изработена от екипа на Iannis Xenakis – система, с чиято
помощ графичните изображения се превръщат в музика) пътят изглежда
кратък. Този път, обаче никога не би могъл да бъде изминат, ако музикалният
материал не се е разглеждал като поле за изследване, като обект, който следва да бъде оформен така, че да изразява човешките, сетивните елементи,
човешката рационалност и емоционалност.
Техниката се оказва, че променя не само самия музикален материал, но и
редица други страни на музикалния живот. Така, например, електронната
музика съдействува за промените на съхраняването и възпроизвеждането на
инструмента съществена е ролята на развитието на самия композитор. В случая, вниманието е
насочено върху техниката.
109
Пак там, с. 164.
110
Пак там, с. 165-166.
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музикалното произведение. Един пример за промените на средствата, с чиято
помощ се фиксира писмено организираният вече музикален материал се
дава в схема 11, където е представена
част от произведение на Karlheinz
Stockhausen111.
Посоченият подход към музикалния материал предполага едно съвсем
друго, в сравнение със средновековното, възприемане на действителността, едно съвсем друго светоусещане, което не е възможно да съществува при условията на личната зависимост. От това следва, че този подход към музикалния материал предполага и различно разбиране за ролята на музикалното произведение, като
му отрежда и съвсем друг социален
статус.
Отражението на това ново светоусещане, на този нов социален статус на музикалното произведение в самата
негова структура, се наблюдава в творчеството на виенските класици. Естествено, при всеки един от тях тези сложни отношения се проявяват по различен начин. Например, за W. A. Mozart единството между мисловност,
емоционалност и виртуозност, характерно за новото отношение към формоизграждането, се намира «…в хармоничното тризвучие на мисловното
целеполагане, богатата емоционалност и свободното игрово удоволствие в
смисъл на по-истинното описване на характери. Музиката на L. v. Beethoven,
от друга страна, има много по-войнствен аспект, който често заплашва да
взриви това единство»112.
На тази основа се извеждат и «двата принципа» (тематичният дуализъм,
който се развива като противопоставяне между въпрос – отговор) на музиката на L. v. Beethoven. Оттук и разбирането на L. v. Beethoven за ролята на
динамиката, която определя начина на използуването на различните инструменти, подхода към музикалните форми и развитието на неговите музикални
идеи113. Поради това, че в тази музика художественото самосъзнание и соци111
112
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алната отговорност са във висша степен обединени114, светогледната основа
на художествено-творческите принципи, обогатяващи музикалния материал
и променящи начините на неговото формиране в идейно-емоционална цялост, се проявява по-ясно.

114

Walther Siegmund-Schultze, цит. произв., с. 233.

ГЛАВА II
МУЗИКАЛНИЯТ МАТЕРИАЛ И ЧОВЕШКАТА
ДЕЙНОСТ
1. Аспекти на отношението «общество – природа»
Разграничаването на двата аспекта на разглеждането на музикалния
материал води до определянето му като: а) физическа субстанция и средство
за художественообразна реализация, и б) изразно средство, което в резултат
на музикално-творческата дейност се превръща в своеобразно интерсубективно средство за общуване. На философско равнище на обобщение двата
аспекта всъщност са свързани с двете страни на човешката дейност. В случая,
те се конкретизират като страни на своеобразната форма на художествената
дейност, наречена музикална.
От гледна точка на анализа на музикалния материал като отношение,
възможно само в обществото и акциденциално обусловено от него, разграничаването между двете равни- Схема 12.
ща (или по-точно двата аспекта)
на разглеждането на музикалния материал се оказва, в рамките на философската интерТехнически
Човек
претация на човешката дейност,
средства
едно двойно отношение: отноОбщуване
Природа
шение между човека и природата и отношение между хората
Художествен
Човек
(схема 12).
материал
Специфичността на музикално-творческата дейност, обаче за разлика от процеса на
възприемането, се състои именно в опосредствуваното отношение към музикалния материал. Самият музикален звук не подлежи непосредствено на въздействието на музикално-творческия субект. Музикалнотворческият субект
разполага непосредствено или със знаците на нотописа или с инструментите,
т.е. или със средствата, които обозначават звука или със средствата за звукопроизвеждането187.
187
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Това е причината, поради която техническите средства са поставени като
опосредствуващо звено в субект-обектното отношение в областта на художествената дейност. Тъй като музикалният материал е немислим извън
обществото, а природата представлява някакъв друг порядък – действителност, противостояща на обществената като обект – превръщането на естествения материал в художествен вече го «оцветява» така, че той се различава
съществено от природната даденост.
Условното отделяне на различните процеси и взаимодействия чрез
абстракция позволява известна схематичност при тяхното представяне.
Материалът фактически се възвръща в самите процеси на междусубектните
отношения само след като се подложи чрез исторически създадените средства на социално-исторически обусловената преработка, която го превръща в
художествен.
«…Музикантът знае – посочва в този смисъл Theodor Kroyer – че той не
може да приведе в хармония тоновете, както му ги предлага природата…
…Той обаче обикновено забравя, че човешкият дух се е борил за тази естествена формула (съвършената темперация – А. Б.), че тя е късният плод, придобит от каменистата нива на musica speculativa с разнообразни усилия…»188.
«…Материалът не е никакъв природен материал когато се представя пред
художника, а е нещо напълно историческо»189 подчертава в същия смисъл T.
W. Adorno.
T. Adorno също посочва, че «…на тоновия материал като такъв, дори и на
филтрирания през системата на темпериране, не може да се приписва
никакво онтологично право на самостоятелност, както правят например в
аргументацията си онези, които искат да изведат било от съотношенията на
обертоновете, било от физиологията на ухото тезата, че тризвучието е задължителното и общовалидно условие за всяко възприемане и поради това
цялата музика трябва да се свързва с него». От тази позиция следва, че
«…Изискванията, които материалът поставя пред субекта произлизат поскоро от това, че самият “материал” представлява седиментиран дух, нещо,
обществено преформирано от човешкото съзнание»190.
Идеята за музикалния материал като социално-исторически обусловено
субект-обектно отношение има доста дълга история. Нейни елементи се
откриват, например, в посочената мисъл на Johannes Tinctoris за музиката
като res facta. Разгледаната интонационна теория предлага едно възможно
188
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цитатите е съобразен с българското издание T. W. Adorno, Философия на новата музика, София,
Наука и изкуство 1990, с. 82-83.
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обяснение за качествата на субекта на това отношение, в неговото съотнасяне към обекта. Самият обект обаче не би могъл да бъде включен в посоченото отношение, ако определени негови свойства (или характеристики) не
бяха онтологически.
Оттук следва, че ако чрез сетивата на слуха и на зрението субектът може
да се издигне до висините на художественообразното, а не може да направи
същото чрез обонянието или чрез вкуса, това се дължи не само на психофизиологическия субстрат на тези сетива (който също се развива исторически), но също така и на определени свойства на нещата. Изразното средство, следователно разполага с различни изразни и комуникативни свойства,
които, съгласно използувания метод, са немислими извън обществото.
В този смисъл, ако действително – както посочва G. Hegel – тонът с
неговите характеристики се превръща в музикално значим само благодарение
на своите отношения към другите тонове191, то социално-исторически
обусловеното формиране на тези отношения би било невъзможно при
онтологическа невъзможност на съотнасянето на тоновете192.
Приведената мисъл на G. W. F. Hegel показва, че идеята за взаимната
обусловеност на височините включена в понятието «мелос», е изразена дълго
преди нейното формулиране от Б. Асафьев193. От посочената мисъл на G.
Hegel следва и същността на музикалното движение. Ако музикалната
определеност на тона се намира в отношенията му към другите тонове, то,
както го формулира Б. Асафьев, «…всяко музикално подаване на звук, за да
стане интонация, не може да остане обособено: то е или резултат от вече
дадено съотношение, или пък предизвиква със самия факт на собствената си
поява следващия звук, понеже само тогава възниква музикално движение с
всички негови свойства»194.
G. W. F. Hegel разглежда определеността на материала като музикален в
зависимост от специфичното му използуване195. В този смисъл, музикалният
191
192

193
194
195

G. W. F. Hegel, Естетика, София, Издателство на БКП 1969, т. 2, с. 381.
Терминът «онтологически» тук обозначава съществуването на нещата сами по себе си, независимо от понятията, чрез които ги схваща субектът. В същия смисъл терминът «гносеологически» обхваща теоретическата страна на субект-обектното отношение, чийто израз (но и резултат) представляват понятията, обозначаващи нещата. Чрез семиотическата терминология тези
термини се различават като обозначено (денотат) и обозначаващо. В този смисъл терминът «онтологическа невъзможност (или възможност) на съотнасянето на тоновете» означава невъзможността (или възможността) дадените неща да бъдат съотнесени не в и чрез понятията, а онтологически, т.е. като Dingen an sich (но не и непознаваеми). В случая онтологическото не съвпада с
обективното, тъй като понятията също са обективно съществуващи. С други думи, тук става дума за свойствата на нещата an sich.
Борис Асафьев, цит. произв., с. 197.
Борис Асафьев, цит. произв., с. 199.
«Тонът, доколкото е само тон е безсъдържателен; ето защо той трябва едва чрез художествената трактовка да стане способен да възприема в себе си израза на един вътрешен живот». G.
W. F. Hegel, цит. произв., с. 380. Идеята на Ch. Xantoudakis (цит. произв.) не може да се каже, че
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материал не е природен материал. Ако той се разглежда като нещо направено
от човека, неговата същност е двойна: той не може да бъде приравнен към
природно дадените неща, но от друга страна той не противоречи на природната същност. «…Взаимосъчетаването на различни тонове във вид на определени отношения е нещо, което макар и да не противоречи на същината на
тона, все пак е тепърва направено – продължава G. Hegel – и не е налице в
природата още преди това. Дотолкова такова отношение изхожда от нещо
трето и има битие само за някой трети, а именно за този, който го
схваща»196. От тази гледна точка, е безспорен фактът, че музикалният материал възниква въз основа на естествената даденост, която представлява
звукът.
Тези съображения, както и разглеждането на социално-историческата
обусловеност на музикалния материал, очертават контекста, в чиито рамки
това отношение придобива изразителни и комуникативни свойства. При това,
следва да се допълни, че разглеждането на социално-историческата обусловеност на отношението между субекта и естествената даденост (в случая
музикалния материал) се основава върху методологическата позиция за осъществяването на това отношение в и чрез междусубектните отношения.
Следователно, свойството на определен звуков порядък да предизвиква представи от художественообразен характер е продукт на човешката история197.
В този смисъл, същността на музикалния материал като социално-исторически обусловено отношение е само отправната точка на посочените две
равнища на неговото разглеждане. Първоначално музикалният материал се
разглежда като социално-исторически обусловено субект-обектно отношение. В светлината на тази перспектива (ако се проведе условен паралел с
«визуалните» изкуства) разликата между музикалния и немузикалния материал също се оказва относителна и конкретно-исторически определена. Посоченото в предната глава разграничаване между субстанциално и акциденциално, в случая предпазва от идентифицирането на музикалния материал
като не- или извън-звуков.
В този контекст пиесата на програмно отсъствие «4΄ 33΄΄» на John Cage
представлява по-скоро изключение, опит, който не противоречи на казаното
тук. Освен това самият композитор посочва, че «…не съществува такова
нещо като мълчанието. Винаги се случва нещо, което предизвиква звук»198.
Така или иначе «…мълчанието не само съществува в един свят пълен с говор
и най-разнообразни звукове, но всяко дадено мълчание се идентифицира като

196
197
198

е нова.
G. W. F. Hegel, цит. произв., с. 381.
Срвн. и с Günter Mayer, цит. произв., с. 41.
Цит. по Susan Sontag, Aesthetics of Silence, Athens, Nefeli 1983, с. 30.
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времево разстояние, пробито от звукове»199.
От социално-историческата релативност на отношението «музикален
материал», както и от горепосочените съображения, следва, че фактически
именно включването на звуковия материал в процеса на художественообразната реализация (от процеса на създаването до процеса на възприемането) го
превръща в музикален. Но, както вече се посочи, онова, което през едни
периоди от историческото развитие се разглежда като музикално използуваем звуков материал, през други епохи може да се окаже извън музикалната
практика. В този смисъл, например, посочените терци или «diabolus in
musica», от гледна точка на средновековието, само потенциално могат да
бъдат разгледани като музикален материал.
Съгласно казаното дотук, онова, което превръща звука в музикално
използуваем е специфичността на теоретическото и на практическото отношение към него, от страна на субекта, участвуващ в процеса на музикалното
изразяване и общуване. От гледна точка на субект-обектното отношение
музикалният материал представлява формиране на абстрактния звук като
физическа субстанция, чиито характеристики образуват йерархизирана200
система (вж. схема 6). При това, акциденциалният характер на тази физическа субстанция е теоретичен. В случая теоретичният характер на музикалния материал означава, че той включва безброй други абстрактни (и нереализирани) възможности за систематизация, освен «избраните» от дадена социокултурна общност (и следователно превърнати в действителност), която изключва чрез този «избор» всички останали възможности за систематизация
на физическата субстанция201.

199
200

201

Пак там, с. 31.
Характерът на тази йерархия няма да се разглежда тук. Може само накратко да се отбележи, че
не всички характеристики са еднакви по своето значение. Така, напр. височината и трайността,
която е основа на метроритмиката, са по-значими от тембъра: ако се променят съотношенията
между височините, използувани в дадена мелодия, то със това се променя и нейният облик – тя
може да се превърне в нещо съвсем различно; при промяна на използваната темброва гама, обаче мелодията остава една и съща.
Срвн. с интерпретацията на Хегеловата концепция по този въпрос, предложена от Olympia Fragou-Psychopedi, Естетическата интерпретация на музикалното произведение, Athens, Pyli
1979, с. 16. Във всеки случай, въпросът защо дадена социо-културна общност «избира» определена систематизация, а не някаква друга, представлява сложен проблем, който не е намерил
окончателното си решение.
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2. Музикалният космологизъм
Още Питагор (макар че и преди него в древнокитайската мисъл се
срещат подобни идеи) прави опит за разкриване на общото между числовите
отношения, които се срещат в космоса, и онези, на които се подчинява музикалният процес. Неговата теория за т. нар. «хармония на сферите» и за музиката на космоса основателно може да се определи като «музикален космологизъм»202. През новото време философският музикален космологизъм се
среща в теориите на J. G. Herder, F. W. J. von Schelling, Arthur Schopenhauer,
Hugo Riemann, Ernst Kurth, Annie von Lange203 и др. «…Всичко в природата,
което звучи – според J. Herder – е музика, то носи в себе си нейния елемент; и
трябва само една ръка, която да я извлече, един слух, който да я слуша, едно
усещане, което да я възприеме»204.
F. Schelling, като взема под внимание теорията на Питагор, също провъзгласява музикалния космологизъм205. Според него, ритъмът, хармонията и
мелодията са «…първите и най-чисти форми на движение в универсума и
реално съзерцавани, (те са – А. Б.) способът на материалните неща да бъдат
еднакви с идеите»206.
Arthur Schopenhauer продължава тази линия, заявявайки, че «…онова, по
което музиката се различава от останалите изкуства е, че тя не представлява
копие на явлението или някаква съвършена обективност на волята; тя изразява всичко метафизическо, което съществува във физическия свят, нещото в
себе си на всяко явление. Следователно, светът би могъл да се нарече въплъщение на музиката, както и въплъщение на волята»207.
Hugo Riemann, който многозначително дава Шопенхауерови подзаглавия
на своята музикална естетика208, изказва мнението, че «…всичко, което може
да се възприеме слухово, притежава някакво въздействие, което може да се
202
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По-подробно за музикалния космологизъм на Питагор, вж. Денеш Золтай, цит. произв., с. 2529; Annemarie Jeanette Neubecker, цит. произв. и А. Ф. Лосев, Античная музыкальная Эстетика, Москва, Государственное музыкальное издательство 1960, с. 16-32 и 127-134.
Annie von Lange, Mensch, Musik und Kosmos, Freiburg 1956-1960. Вж. В. Лукьянов, Критика
основных направлений современной буржоазной философий музыки, Ленинград, Музыка 1978,
с. 6.
J. G. Herder, Kalligone, Weimar, Hermann Böhlaus Nachfolger 1955, с. 35. Georg Lukács, като разглежда тази концепция посочва, че тя не взема под внимание качествения скок между природната даденост и слуха, който е способен да слуша музика (Georg Lukács, Ästhetik. I. Teil. Die Eigenart des Ästhetischen, том 4, Barcelona, Ediciones Grijalbo S. A. 1967, с. 11). Всъщност този
аргумент може да се приложи към критиката на музикалния космологизъм изобщо.
F. W. J. von Schelling, Философия на изкуството, София, Наука и изкуство 1980, с. 181-184.
Пак там, с. 182.
A. Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung, Athens, Anagnostidi, с. 336.
Hugo Riemann, цит. произв. Подзаглавията са «Музиката като воля» («Musik als Will»), «Музиката като представа» («Musik als Vorstellung») и «Музиката като представена воля» («Musik
als vorgestellter Will»).

69

нарече музикално…»209. H. Riemann критикува Eduard Hanslick за това, че
разглежда музиката като чисто човешко творение, без аналог в природата210.
Естествено, противоречивостта на теорията на H. Riemann не изключва разглеждането на музиката като израз на субективните емоции, в духа на
романтизма211, но музикалният космологизъм остава една от характерните
черти на неговата теория.
Изглежда, че повечето мислители след A. Schopenhauer, които отстояват
подобни позиции, следват по-скоро неговата теория. Така, мнението на H.
Riemann е сходно с позицията на Ernst Kurth, който също в духа на A.
Schopenhauer повтаря, че «…Звуковете са ефирният седимент, който истинският животворен дъх на музиката намира в своя подем към сферата на
всекидневието. Енергиите се превръщат в сетивно възприемаеми звукови
чудеса, тъй както воля та за живот – в представата за света. Едва тогава
музиката зазвучава върху неговата най-външна повърхност»212.
Приведените цитати очертават тенденцията, определена като музикален
космологизъм, в която се разграничават две разновидности. Първата разглежда всичко което звучи в природата като музикален звук (т.е. физикализира
музикалния материал), докато втората свързва музикалния звук с някаква
извънопитна, трансцедентна действителност. Втората тенденция следователно, проявява мистицизъм, доколкото приписва на музикалния материал
някаква свръхсетивна и свръхестествена същност. Както материалистическата, така и идеалистическата тенденция на музикалния космологизъм
еднакво мистифицират субект-обектните отношения, свързани с музикалния
материал. Това на свой ред означава мистифициране на процеса на превръщането на физическата субстанция в средство за художественообразна реализация.
Мистификацията следва от разглеждането на музикалния материал като
надисторическа същност. В този смисъл, физикализирането и трансцедентализирането на музикалния материал водят до неговото десоциализиране. Музикалният материал следва по-скоро да бъде разкрит, отколкото създаден213.
209
210
211
212
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Пак там, с. 5.
Пак там, с. 33-35.
Срвн. Enrico Fubini, Les philosophes et la musique, Paris, Honoré Champion 1983, с. 160-161.
Ernst Kurth, Romantische Harmonik und ihre Krise in Wagners “Tristan”, Hildesheim, Georg Olm
1968, с. 1; цитирано по Madelon Bose, The Sound and the Theory. A Novel Look at Word and Music,
в списанието International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, vol. X, Nr. 1, June
1979, с. 57.
В този смисъл, според Franz von Baader (1765-1841), който е оказал влияние върху F. Schelling и
Novalis, «…който прави музика, не я създава, но само повече или по-малко открива онази врата, през която ние слушаме вечно прамузиката». Именно тази идея посочва представителят на
авангардната музика Peter Hamel, в своето произведение Durch Musik zum Selbst. Wie man Musik
neu erleben und erfahren kann, издадено през 1981г. Цит. по Д. В. Житомирский, О. Т. Леонтьева, К. Г. Мяло, Западный музыкальный авангард после второй мировой войны, Москва, Му-
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От тази гледна точка трудно може да се намери отговор на въпроса защо през
даден исторически период музикалният материал се формира от дадени
елементи, а не от някакви други. Разкриването на същностните отношения
между общественото съзнание и музикалната практика или между музикалния и обществения живот остава проблематично. Ето защо, въпреки опита за
прилагането на принципа на историзма (например от J. G. Herder) той остава
по-скоро абстрактен и описателен.
Описаната тенденция на философската рефлексия върху музикалния
материал поставя и редица други проблеми, свързани със субект-обектното
отношение в областта на музикалния живот. Тези проблеми са свързани
преди всичко с процеса на творчеството.
Ако музикалният звук може да се открие в извънобществения порядък (в
природата или в някаква трансцедентна действителност), то е възможно той
да съществува преди субекта и неговия исторически определен опит. В такъв
случай, процесът на творчеството може да се сведе до «извличане» (било
чрез интуицията на гения, било чрез «вслушване» в природата) на вече
прозвучалото. Така, музикално-творческият субект вече не е никакъв активен творчески субект. По този пункт могат да се открият общи черти с традиционната теория на подражанието, която проявява същата слабост.
Разглеждането на процеса на музикалното творчество като чисто «техническа» задача или като интелектуална дейност, нямаща нищо общо с обществената действителност, представлява логическите крайности на философския музикален космологизъм. Те разкриват неговите общи черти с подхода
на музикалния авангард към музикалния материал. K. Stockhausen, например,
отстоява именно посочената позиция за социално неангажираната музика и
дори критикува опитите, осъществени от Luigi Nono, да се хвърли мост
между публиката и авангардната музика. В духа на горепосочените съображения «техницизмът» представлява обща черта между философския музикален космологизъм и неговите художествено-практически прояви, които се
посочват по-нататък.
От друга страна, не може да се отрече положението, че в природата
съществуват такива явления, които се срещат и в музиката. Такова явление
представлява, например, ритъмът. В духа на разгледаната диалектика между
природното и общественото, обаче той не е никакъв музикален ритъм, доколкото остава необработен от обществения субект (както на практика, така и в
съзнанието). Заедно с това, както се посочи, в музиката се срещат елементи,
които не съществуват в природата.
Разглеждането на музикалния материал като социално-исторически обусзыка 1989, с. 276.
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ловено субект-обектно отношение, в което се снема природното, очевидно
изключва описания философски музикален космологизъм. Същата позиция
изключва и музикалния космологизъм, изразен в художествената практика на
някои представители на музикалния авангард, като например John Cage и
Karlheinz Stockhausen.
В опита си да изследва понятия като «неопределеност», «случайност»,
«тишина» и т.н. John Cage въвежда някакъв тип музикален космологизъм,
при който релативността на отношението между музикалния и немузикалния
звук е доведена до пределни крайности214. По този начин се постига създаването на музика, в която намесата на композитора е минимална и която представлява някакъв вид «космическа» музика, където всички звукове, музикални и немузикални, придобиват еднакво значение215.
Karlheinz Stockhausen, от друга страна, особено след 1960г. също проявява тенденция към музикален космологизъм216, като при него тя е свързана
по-скоро с някакъв тип на абстрактен хуманизъм217. Мистицизмът218 е характерен и за двамата композитори. John Cage изпитва влиянието на Дзен-будизма и на древнокитайски текстове за предвиждането на бъдещето (от книгата
И-дзинг – Книгата на промените – датираща от преди няколко хиляди
години), като впоследствие се опитва да въплъти идеите, които черпи от тези
източници, в своята художествено-музикална практика. При K. Stockhausen
се проявява «…някакъв вид на преобърнат пантеизъм, който изисква
превръщането на всяко възможно преживяване в някакъв вид на безкрайно
настояще»219. Мистицизмът при K. Stockhausen и J. Cage, както и тяхното
обръщане към алеаториката220 представляват тенденции, които изглеждат
противоречиви спрямо тяхното предишно «свръхрационалистично» отношение към организацията на музикалния материал221.
214
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Например т. нар. «приготвено пиано» (поставяне на различни обекти като винтове, гуми и други между струните на пианото, променяйки по този начин тембъра), произведението за «всички
инструменти, които могат да се намират в един хол» (мебели, книги, вестници и т.н.) и Musicircus (1970).
E. Vuillermoz, цит. произв., т. 2, с. 275.
Напр. Momente (1961-1964), където се съчетават тропането, ръкопляскането, песента, шепненето и т.н.
Напр. Telemusik (1966) и особено Hymnen (1967), които представляват електронно разработени
вариации на различни национални химни и т.н.
Вж. по-подробен фактологичен материал по този въпрос в Д. В. Житомирский, О. Т. Леонтьева,
К. Г. Мяло, цит. произв., с. 252-264. Също така и в Leonard B. Meyer, Music, the Arts and Ideas.
Patterns and Predictions in Twentieth-Century Culture, Chicago, The Chicago University Press 1967,
с. 73.
E. Salzman, цит. произв., с. 250.
K. Stockhausen, Klavierstück – XI (към края на 50те години) и J. Cage, Imaginary Landscape 1.
И двамата в началото се стремят към тотална организация на музикалния материал. Очевидно,
промяната на техните позиции е свързана с поставянето след средата на 50те години под съмнение на тоталната серийна техника, тенденция, чийто пионер е I. Xenakis. Все пак не може да се
каже че господството на едната или на другата тенденция е абсолютно.
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Ако се приеме, че всичко, което звучи може да представлява материал за
музикалното изкуство, то разграничаването между музикалния и естествено
дадения звук, както и разграничаването между шума и звука (с условно използуване на понятията на физиката) остават все пак проблематични. Поне
това се подразбира от посочения пример на J. Cage с произведението му за
всички «инструменти», които могат да се намират в един хол. Съгласно
използвания тук метод, този проблем е свързан и с начина, по който материалът се превръща в музикален222. Това са два от проблемите, които се
поставят от музикалния авангард и неоавангарда.
Посочените в схема 6 елементи на музикалния материал представляват
йерархизирана система от критерии за разчленяване на музикално-интонационния континуум и за ориентиране в него, като на първо място се поставят
височината на тона и времето, измерено с помощта на метроритмиката223.
Тази система от критерии представлява правило в традиционната музика.
При това, разграничаването на музикално използваемия звук от звуковата
среда и от шума представляват исторически продукти.
Даже когато се налага музикално-творческият субект да пресъздаде звукови картини, свързани пряко с всекидневието224, това се извършва с помощта на художествено преработен материал, който по този начин се е
превърнал в музикален225. Немузикалният звук или шумът се използуват по
изключение, в зависимост от контекста и по такъв начин, който ги превръща
в органична част на произведението, не противоречаща на посочената йерархизирана система от критерии за разчленяване на музикално-интонационния
континуум и за ориентиране в него.
В това отношение опитите на музикалния авангард или на т. нар. «постмодерна» музика трудно могат да преодолеят маргиналното си съществуване
в рамките на съвременния музикален живот. Това е така, доколкото те представляват опити за абсолютно скъсване с всякаква традиция и следователно
222
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Iannis Xenakis, например използува стохастични методи, приложени с помощта на електроизчислителна машина, при определянето на музикалния материал. Pierre Schaeffer използува звукове от всекидневието, които записва в магнитна лента и след това деформира с помощта на
подходяща техника.
Вж. повече подробности за тази йерархизация в Leonard B. Meyer, цит. произв., с. 246-248.
Авторът посочва, че експериментите на Pierre Boulez за «сериализирането» на второстепенните
характеристики на тона са доказали първостепенното значение на височината и времето в сравнение с тембъра, динамиката и начина на свиренето (начина на «атакуването» на струната,
touch и т.н.). Авторът доказва също и логическата несъстоятелност на опитите (на D. Schnebel и
K. Stockhausen) да бъдат изравнени по значението си различните критерии за разчленяването на
музикалния континуум.
Например La Bataille de Marignan на Clément Jannequin (1480-1564), където се пресъздават звукови картини на сражението, или Le chant des oiseaux.
Olivier Messiaen също не използува «суров» естествен звук, а го преработва художествено
(напр. Réveil des oiseaux – 1953 или Oiseaux exotiques – 1955).
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не представляват отрицание, а негативизъм.
Както посочва и френският историк на музиката E. Vuillermoz по повод
прилагането на математическите методи в музикалната композиция, «…безбройните музикални революции до днес никога не са прекъснали мостовете
между поколенията… …Днес напротив – продължава той – строгите последователи на дванадесетотоновата система изискват да се изостави напълно
цялото ни музикално наследство като следват една логика, която не оставя
никакво съмнение. Те имат право: новият метод на добиване на тоновете е
основан върху пълното унищожаване на всички техники, които са били използувани до сега… …От нас, обаче се изисква нещо много тежко, докато в
замяна на това не ни се предлага нищо друго освен лабораторни продукти,
които разочароват със своята посредственост и монотонност»226.
Изолацията и трудността при възприемането на посочените опити, следователно са свързани преди всичко с надисторичността на техния подход
към музикалния материал. Както се посочи, същата надисторичност характеризира и философския музикален космологизъм. Заедно с това и въпреки
направеното разграничаване, трудно могат да бъдат отминати общите моменти на мистицизъм и на ирационализъм, които се проявяват както при
философския музикален космологизъм, така и при неговите художественопрактически прояви.
Не може да се твърди с положителност, че посочените тук музикални
прояви представляват непосредствено въплъщаване на философския музикален космологизъм227 в художествената практика. От друга страна, обаче не
могат да не се вземат под внимание общите моменти, още повече, че както се
посочи, редица представители на музикалния авангард претендират за оригиналност. Все пак традицията присъства в онова, което се отхвърля. Тя присъства като правило, предписващо онова, което трябва да се преодолява. Перифразирайки T. Adorno, че отхвърленото се съдържа в отхвърлянето228, този
процес разкрива точните си очертания.
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E. Vuillermoz, цит. произв., т. 2, с. 137-139. Срвн. също и Donald Mitchell, The Language of Modern Music, Athens, Epikouros 1977, с. 126 и Leonard B. Meyer, цит. произв., с. 83-84. Според посочените автори съществената разлика между съвременните музикален авангард и поставангард (или неоавангард) и различните исторически появили се нови течения и стилове в музикалното изкуство (напр. виенският класицизъм, романтизмът и т.н.) се състои в промяната на
парадигмата на художественото мислене. Тази промяна ще бъде разгледана по-нататък.
Въпреки посочената мисъл на P. Hamel и въпреки факта, че K. Stockhausen е учил философия.
«Отричаното се съдържа в отрицанието». T. Adorno, Ästhetische Theorie, Barcelona, Ediciones
Orbis S. A., 1983, с. 198.
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3. Аспекти на отношението «субект – субект»
Междусубектните отношения в сферата на музикалния живот не обхващат само чисто (в Кантовия смисъл) естетически и вътрешно-художествени междусубектни отношения. Както се отбеляза в уводната глава (с. 16),
категорията «музикален живот» обхваща и отношения, които не са включени
в категорията «музикално изкуство», като например отношенията между
художника и издателството, отношенията между музикално-творческия субект и средствата за масова комуникация и други. Различните видове
дейност, включени в понятието «музикален живот» фактически разграничават разнообразните форми на междусубектните отношения в тази област на
обществения живот.
В този смисъл формата на междусубектните (индивидуални или колективни) отношения, развиваща се в процеса на музикалното формоизграждане, е различна от тази, която се разгръща в процеса на разпространението
на музикалното произведение, а също и от онази, която се разгръща в процеса на музикалното възприемане. Съгласно използвания метод тук става
дума за динамична система от различни форми на отношението «субектсубект» в дадената област на социалната действителност.
Разглеждането на тези разнопорядкови форми на междусубектните отношения като система налага разграничаването на системообразуващия фактор,
който от философска гледна точка представлява необходимо условие за
съществуването и разгръщането на музикалния живот. Търсеното необходимо условие трудно би могло да се представи извън и независимо от проведеното фундаментално, но заедно с това и условно (в известна степен), разграничаване между вътрешно- и външно-музикалните отношения229. От гледна точка на разглеждането цялостността на музикалния живот като диалектическо единство между тези две основни форми на отношения вътрешно-музикалните не могат да съществуват независимо и извън външно-музикалните,
докато самите външно-музикални отношения са възможни само при условие
на съществуването на вътрешно-музикалните.
Аналогично в областта на вътрешно-музикалните отношения230 (сферата
на чисто художественото и на чисто естетическото) отсъствието на едно
определено отношение би лишило от основания на съществуване и останалите междусубектни отношения. Това отношение е именно специфичното
229
230

Както се посочи, подобно разграничаване се постига чрез абстракцията от едновременното съществуване и протичане на различните процеси.
Под понятието «вътрешно-музикални отношения» се разбират не само отношенията, които се
отнасят до чисто «техническата» страна (отношенията между различните тонове, интонации и
т.н.), а също така и отношенията, които се отнасят до процесите на музикалното общуване (създаване, изпълнение и възприемане на музикалните произведения).
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междусубектно отношение, което обуславя (качествено и акциденциално)
чрез своята социално-историческа специфика субект-обектното отношение и
чрез което се провежда последното (вж. условна схема 12). Именно това
необходимо взаимодействие между социалния субект и физическата субстанция (или «естествения» материал) се съдържа в понятието «музикален материал».
Съгласно тези съображения отношенията между музикално-творческия и
изпълняващия субект от една страна с издателствата на партитури или на
грамофонни плочи от друга, техните отношения с институциите, управляващи средствата за масова комуникация, с учрежденията за организиране на
концерти и с индустрията на производство на музикални инструменти или на
технически средства за възпроизвеждане на музикалните произведения,
както и отношенията в самите тези учреждения (а и самото тяхно съществуване) биха били невъзможни при отсъствието на описаното в предишните
параграфи специфично отношение, определено като «музикален материал».
Двойната природа на отношението «музикален материал», т.е. разглеждането му като единство на субект-обектно (неговият аспект като физическа
субстанция) и субект-субектно отношение (аспектът му като средство за
художествено-образна реализация), подсказва абстрактното (и следователно
в известна степен условно) разграничаване на тези два различни типа отношения. Съгласно изискванията на използвания тук метод на анализ, е очевидно, че описаното субект-обектно отношение е резултат от определени,
социално-исторически обусловени междусубектни отношения, които едновременно с това го правят възможно по принцип (музикалният материал е
немислим извън обществото).
От тази гледна точка една определена форма на междусубектните отношения в областта на музикалния живот представлява необходимо условие за
останалите отношения, които от своя страна са достатъчно условие за съществуването и разгръщането на това отношение. Тази форма на отношението «субект-субект» е музикалното общуване, процес, който включва и
музикалното изразяване, тъй като не е възможно общуване без изразяване.
Самото изразяване, от своя страна, представлява своеобразна форма на
общуване, доколкото не възниква извън всякакви социално-исторически и
културни рамки, а напротив е възможно само в тях. Субективният творчески
акт, характерен за дадена музикална култура, предполага наличието на
междусубектното отношение: индивидуалният музикално-творчески субект
започва своята дейност въз основа на някакъв исторически преработен материал, достигнал до него по различни начини. При това, начините и средствата на изразяването, разгледано като субективен акт, се намират в относителна
зависимост от горепосочените рамки. Границите на тази зависимост се
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прекрачват когато инвентивният субект трансцедира традиционните средства
и начини за изразяване.
Междусубектните отношения се проявяват по-ясно при разгръщането на
процесите на разпространение и на възприемане на музикалното произведение. От тази гледна точка може да се каже, че докато междусубектните
отношения в процеса на музикално-творческата дейност се намират по-скоро
в «снет» вид, те са «видими» в по-голяма степен при процесите на разпространението и на възприемането. Фактически «снетото» съществуване на
междусубектните отношения в процеса на музикално-творческата дейност е
валидно за определена културна общност, при която рационализираният
музикален живот проявява висока степен на вътрешна диференциация и
специализация. Както е известно, съществуват музикални култури, при които
творческата дейност е колективна231.
Съгласно тези съображения процесът на музикалната художественообразна реализация представлява единство между субективния и интерсубективния аспект на музикалното общуване232, които от своя страна представляват разгръщащи се междусубектни отношения. Разграничаването между
процеса на изразяването и процеса на общуването насочва вниманието към
разглеждането на музикалния материал като своеобразен език, с чиято помощ
музикално-творческият субект се стреми към изразяване и по-нататък към
съобщаване на някакъв смисъл (или на някакви смисли). Тази констатация
въвежда анализа в областта на споменатото второ равнище на проблема за
материала на музикалното изкуство, а именно равнището на неговото разглеждане като субективно изразно средство и като интерсубективно средство за общуване (вж. с. 46). Изследването на музикалния материал като
средство подчертава неговия инструментален аспект.
Инструменталното разглеждане на музикалния материал през новото време води своето начало от посочения в предната глава исторически период на
съществуване на музикалното произведение като обусловена или зависима
красота. През този исторически етап могат да се открият елементи на инструменталното отношение към музикалния материал още при характерните за
митологичното съзнание представи за музиката като лечебно средство или
като средство за съприкосновение със свръхестественото начало. Същите
елементи могат да се открият и в разглеждането на музиката като средство,
съдействуващо за приобщаването на социализиращите се индивиди към
231
232

Например «оркестрите» гамелан на Bali, колективното музициране в различни райони на Африка и т.н.
Очевидно понятието «общуване» тук се използва в двоен смисъл: от една страна, като междусубектно взаимодействие, а от друга – като единство на субективното изразяване и интерсубективното взаимодействие. В първия случай става дума за «тесния» смисъл на термина, докато
във втория случай – за неговия «широк» смисъл.
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определени ценностни системи (напр. в древнокитайската или в древногръцката култура). През европейското средновековие подчиняването на т.
нар. от Walter Benjamin експозиционна (изложителна) стойност на музикалното произведение на неговата култова стойност233 също определя инструменталния подход към музикалния материал.
Два факта тук имат съществено значение, защото те обуславят условността на горните констатации: първият факт се отнася до условността на
разграничаването на дадена специфична дейност или на дадени специфични
дейности (които в случая се обхващат от съвременното понятие «музикален
живот») при условията на синкретизма на различните форми на дейността и
на съзнанието, респективно и при условията на синкретизма на различните
форми на общуването; вторият факт се отнася до приложимостта на традиционното за западноевропейската култура разграничаване между цели и
средства към културите, при които подобно разграничаване не съществува.
Рационализирането на инструменталното разглеждане на музикалния
материал исторически се осъществява в рамките на западноевропейската култура, където поне от времето на René Descartes до наши дни234 господствува
инструменталният Разум с известните последствия. В това социално-исторически определено инструментално разглеждане на музикалния материал се
свързват иманентно субективният (средствата за изразяване) с интерсубективния (средствата за общуване) аспект на разгледаната проблематика.
Инструменталното разглеждане на музикалния материал, което взема под
внимание диалектиката на отношението между целите и средствата, не противопоставя едните на другите (или обратното). В същия смисъл целите и
средствата не могат да бъдат разгледани като абсолютно обособени помежду
си категории.
Инструменталното разглеждане на музикалния материал в рамките на
определянето на музикалната художествено-образна реализация като единство между процесите на музикалното изразяване (от момента на зараждането на замисъла до момента на неговото материализиране в музикалното
произведение) и процесите на музикалното общуване (интерпретация и възприемане на музикалното произведение), както и разгледаната социалноисторическа обусловеност на субект-обектното отношение предпоставят приемането на идеята за конвенционалната същност на музикалния материал.
Ако музикалният материал представлява своеобразен език, с чиято помощ
233

234

По-подробно за тези понятия вж. Walter Benjamin, Художествената творба в епохата на нейната техническа възпроизводимост – във W. Benjamin, Художествена мисъл и културно самосъзнание, София, Наука и изкуство 1989, с. 346-348.
При все че тази култура вече все по-трудно трудно може да се идентифицира като изключително «западноевропейска».
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се осъществява някаква специфична форма на междусубектни отношения
(музикалното общуване в широкия смисъл на понятието), то, следователно –
както за всеки език – и тук става дума за исторически създадена конвенционална знакова система. Конвенционалността е свързана именно с описаните
социално-исторически детерминанти на отношението «музикален материал»
и предполага съществуване на междусубектни отношения, доколкото се
приема, че природата на знаковите системи (и по-специално на тази знакова
система) е изначално социална.
Следва да се отбележи разногласието между семиотиците относно проблема за природата на знаковите системи. Например, докато според Юри
Степанов знакови системи съществуват както в природата, така и в обществото235, според Umberto Eco всяка система от значения предполага социално
конвенционализираната възможност за създаване на знакови зависимости
(или функции)236. Следователно според този автор природата на знаковите
системи е изключително социална.
Доколкото понятията «значение» и «интерпретация» се приемат като
приложими само в областта на социалната, а не и в областта на природната
действителност (тъй като процеси на общуване може да има само в рамките
на обществото), дотолкова за знакови системи може да става дума само в
рамките на обществото. В природата, например, както при машините, може
да има обращение на някаква информация «sub speciae stimuli»237, но не може
да съществуват процеси на означаване238.
Следното описание дава една обща представа за историческия процес на
формиране на разгледаната конвенционална знакова система и означаването,
свързано с нея: «…Идеята за функционалното определяне на музикалния материал (и на музикалния звук)239 като съвкупност от единства (звукокартини),
които се обуславят и субстанционализират чрез признаването на някаква
йерархизирана мрежа от категории на различителни елементи на някакво
естествено явление (звуковия континуум), предполага съществуването на
систематична музикална практика, която въздействувайки върху естестве235
236
237
238

239

Юри Степанов, Семиотика, София, Народна просвета 1979, с. 3, 22-23 и др.
Umberto Eco, A Theory of Semiotics, Athens, Gnosi 1988, с. 21-22.
Пак там, с. 28.
От тази гледна точка следва да се прави разлика между стимул и знак. Първият действува въз
основа на принципа на «пусковия механизъм», докато вторият предполага редица по-сложни
процеси, като: а) процеса на означаването, б) процеса на конвенционализирането, в) процеса на
интерпретацията и др. В този смисъл при известните експерименти за установяване въздействието на музиката върху растенията и животните тя действува като стимул, а не като знак и не може да се разгледа като елемент на някакъв процес на общуване. В този случай музиката не се
интерпретира, нито се разбира.
Тук става дума за споменатата вече концепция, според която звуковият материал се определя
като музикален в зависимост от специфичното му използване и следователно в зависимост от
специфичните функции, които придобива то в рамките на дадената практика (А. Б.).
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ното явление го раздробява на различаващи помежду си части (знакове),
чиито свойства позволяват тяхното използване за постигането на целта на
тази систематична практика. Целта определя и йерархизира необходимите
свойства, самите свойства се проектират върху естественото явление като
определящи различителни елементи и тези различителни елементи се използват като критерии за теоретическото и практическото раздробяване на явлението (т.е. на звуковия континуум – А. Б.) на единства за създаването на
представи, които от една страна ги изобразяват, а от друга предлагат на
композитора най-голяма възможност за упражняване на контрол върху
тях»240.
Действително, посочената идея за функционално определяне на музикалния материал не би могла да възникне при отсъствието на систематична
музикална практика. В случая обаче анализът се абстрахира от въпроса каква
трябва да бъде формата на музикалната практика, за да се определи тя като
систематична или като несистематична, както и от психологизма, характерен
за концепцията на този автор241.
В рамките на този анализ понятието «слушателска картина»242 се интерпретира в по-широк смисъл. То включва евентуалния синтез между визуалните и акустичните представи243, т.е. явлението на синестезията (терминът не
е експлицитно използван от автора на цитата) и експлицира факта, че доколкото става дума за музиката представите възникват чрез слуховото възприятие и не са непременно визуални. При това, слушателските картини не са
само или не са изключително психологични представи. Те представляват
смисъла, който е вложен в музикалното произведение от творческия или
възприемащия субект и който се свързва със съответните ценностни системи
и естетически идеали. В това си качество те категориално излизат извън
рамките на психологията244. В този смисъл слушателската картина може да
240
241
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Ch. Xantoudakis, цит. произв., с. 118-119.
Под понятието «звукокартини» Ch. Xantoudakis разбира «…звукови представи, т.е. психологични представи, които възникват благодарение на съответни дразнения на слуховия анализатор». Пак там, с. 105.
Ch. Xantoudakis интерпретира понятието «слушателска картина» (image auditive) като «звукокартина». Като източник за оригиналното понятие той посочва (пак там) съобщението на
Stephen McAdams, L’ Image auditive: une métaphore pour la recherche musicale et psychologique в
колоквиума на тема Le Concept de Recherche en Musique. В: Porte Ouverte a l’ IRCAM, Paris, Institut de recherche et de co-ordination acoustique musique (IRCAM) февруари 1983, с. 9-13.
Понятията «звуков» и «акустичен» се отнасят по-скоро към областта на явлението в себе си,
което представлява предмет на изследване на физиката. Поради това в случая се използва
понятието «слушателски», което предполага съществуване на субект и на съответен процес на
възприятие.
Както е известно съществуват музикални стилове, видове, жанрове и т.н. които се стремят към
създаване на зрителни представи у слушателя.
По-подробно за слушателските картини като психологическа категория, с чиято помощ може
да се изследва музикалното възприятие, вж. Otto E. Laske, On some Developmental Problems of

80

представлява съвкупност от акустични представи.

а) Конвенционалност, традиционност, оригиналност
Разглеждането на музикалния материал като своеобразна, исторически
създадена конвенционална знакова система, която може да бъде сравнена с
естествените езици, поставя редица проблеми.
Според T. Adorno конвенционалният характер на музикалния материал, в
междусубектните отношения на музикалното общуване, представлява функционализиране (в Адорновия смисъл) на езика на музикалното изкуство245.
Привидността и конвенционалността на традиционната музика (и следователно нейната функционалност), се състоят в това, че тя разкрасява отношението между общото и отделното, представяйки ги като намиращи се в
съгласие. Разкрасяването се осъществява чрез начина, по който се използват
градивните елементи на традиционната музика: в нея «…предписаните и
седиментирани като по формула елементи са вложени така, като че ли са
неотделима необходимост на един определен случай»246.
Като поставя въпроса за конвенционалността, T. Adorno се обръща към
проблематика, която пронизва цялата история на философската рефлексия
върху музикалното изкуство. Това са проблемите за традицията и за новаторството в музиката, както и за границата между тях, или за оригиналността и
за границите на конвенционалността.
Известно е, че отношението към традицията е различно през различните
исторически епохи и се намира в зависимост от по-общото отношение към
действителността. Така, характерното през средните векове отношение към
силата на авторитета на традицията се основава върху реалиите на социалната действителност и свързаните с тях характеристики на общественото
съзнание. Тези реалии, а и посочените характеристики могат накратко да се
резюмират като: йерархичност, затвореност, трансцедентност на смисъла,
свързана със знаковото възприемане на сетивната действителност, и найвече, есхатологичност, която характеризира средновековния мироглед. Просвещението, напротив, има съвсем различно отношение към авторитета на
традицията, като заема отрицателна позиция спрямо този освободен от
земните си и човешки измерения авторитет. Романтизмът, от друга страна, се
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Auditory Imagery – International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, vol. VII, Nr. 1,
June 1976, с. 77-81. Авторът основава своите идеи върху концепциите на J. Piaget. Като разграничава епизодичните слушателски картини (които се отнасят до дискретни моменти от възприемането) от семантичните (които са холистични и представляват продукт от реконструкция в
паметта), той посочва, че «…Музикалните произведения, разбира се, доставят най-съществената представа за семантични слушателски картини, въпреки че изглежда не съществува език,
на който такива картини биха могли да намерят своя точен превод…» (с. 81).
T. W. Adorno, Философия на новата музика, София, Наука и изкуство 1990, с. 91-92.
Пак там.
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характеризира от едно по-скоро апологетично отношение към авторитета на
традицията247.
Проблемът за оригиналността и следователно, поставянето на традиционната конвенционалност под съмнение, възникват когато в областта на музикалния живот започва да господствува принципът на индивидуализма, музикалното произведение придобива статуса на свободна красота и отношението
към авторитета на традицията вече се разпада. Превръщането на изискването
за оригиналност на индивидуалния музикален език в художествено-творчески принцип предполага господството на убеждението за «неотчуждаемата
ценност на индивидуалността»248. В тези рамки и съгласно посочените съображения на T. Adorno, изглежда, че принципът на оригиналността се противопоставя на традиционността и следователно на установената конвенционалност на музикалния материал.
От друга страна, трудно може да се отрече, че именно конвенцията съдействува за превръщане на музикалното общуване от възможност в действителност. Проблемът опира до механизма, чрез който става възможно разгръщането на специфичната форма на общуването, при която музикалният
материал се използва като средство.
Както при всяка форма на общуване, при която използваните знакови
системи се характеризират с известна произволност, така и при музикалното
общуване механизмът, чрез който то става възможно, е от асоциативен
тип249. Става дума за повече или по-малко устойчиви връзки, чието съществуване «гарантира» предаването на художествено-образно послание, съдържащо се в музикалното произведение. Това е специфичен вид послание. Художествено-образното послание, за разлика от научното послание например, се
отличава със своята многозначност. Доколкото конвенцията играе ролята на
«стабилизатор» на исторически създадените асоциативни връзки между знаковата система и значенията, тя е необходимо условие за разгръщане на
процеса на общуването.
Понятието «произволност» означава, че музикалният материал пер се,
онтологично, няма никакви вътрешни отношения със значенията, в чиито
носител се превръща чрез определени начини на своето организиране250.
Както в словесния език, например обектът «риба», онтологически няма нищо
247
248
249
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Вж. Olympia Fragou-Psychopedi, цит. произв., с. 22-23.
Пак там.
Този проблем се изследва подробно от Багряна Илиева, Музикална творба и асоциативност,
София, БАН 1984. Авторката разглежда музикалната асоциативност като универсален психологически механизъм, чрез който се установява отношението между музикалното произведение и
действителността.
По този въпрос сравни с концепцията на Ferdinand de Saussure за произволността на лингвистичния знак. F. de Saussure, Cours de Linguistique Générale, Paris, Payot 1980, с. 100-101.
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общо с последователността на звуковете «р», «и», «б» и «а», а само чрез
исторически създадена конвенция обектът се свързва в съзнанието с дадената
звукова последователност251, по същия начин в музиката използваният материал и неговата организация не са онтологично свързани с «нещата», които
конвенционално обозначават.
В този смисъл следният пример на организация на музикалния материал
(схема 13) само конвенционално
Схема 13.
е свързан с надиндивидуалното
L. v. Beethoven
начало, с онова, което стои над
Symphony Nr. 5
C moll
човека и често властвува над не(Opus 67)
го.
Всъщност тук се визира създаването на една конвенционална
и произволна знакова зависимост. Именно поради това, нейната комуникативност (т.е. способността й да бъде носител на някакъв смисъл, който
може да бъде интерпретиран от някакъв реципиент) е ограничена в рамките
на културната общност, чийто продукт представлява тя. Ако се вземат под
внимание, обаче историческото развитие на различните форми на организация на музикалния материал, което се осъществява винаги в рамките на
дадената културна общност, както и личният творчески път на композитора,
тогава степента на произволност при посочения пример намалява и начинът,
по който се обозначава денотатът, т.е. посочената музикална тема, се явява
резултат и продукт от развитието на дадената музикална култура и от развитието на самия композитор252.
Може да се посочи още един пример: различните тоналности също нямат
нищо общо онтологически със традиционно обозначените от тях емоции
(напр. мажорната тоналност с радостното настроение). От тази гледна точка
тяхното свързване с определени емоционални състояния е произволно, при
все че психофизиологическият субстрат играе известна роля253.
Произволността на музикалния материал като знакова система, обаче не
251
252

253

Благодарение на това, един и същ обект може да получава (и получава) различни наименования
в различните езици.
«…мотивът на съдбата обобщава патетичните интонации, формирани още в музиката на предшествениците и широко използвани от самия Бетовен в по-ранните му произведения». Валентина Конен, История на музиката, т. 3, София, Музика 1983, с. 85. «…Става дума за същите
до-минорни интонации на страх и скръб, които са прозвучали на времето в Орфей и Алцеста на
Глук, в увертюрата към Медея на Керубини, в Патетичната соната на Бетовен… и други»
(пак там). Вж. също и Walther Siegmund-Schultze, цит. произв., с. 172.
Поради това, както и поради историческата същност на конвенционалността, се посочи, че произволността на музикалния материал не е абсолютна. При това може да се отбележи, че зад
конвенционалността се «крие» дадено тъждество (напр. конвенционалното значение на различни ритмични мотиви се е установило въз основа на тяхното тъждество с определени състояния
на психофизиологическия субстрат).
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означава, че смислово той може да бъде използван произволно от страна на
музикално-творческия субект. Същото се случва и при словесния език, където лингвистичният знак не се използва произволно254, при все че е произволен. За да бъде възможно дадена аудитория да разбере смисъла, вложен в
произведение, творческият субект обикновено се съобразява със значенията,
които са конвенционално свързани със структурите на материала. Още повече че за самия музикално-творчески субект като слушател, използваните
структури на музикалния материал вече са носители на известни значения,
тъй като, както се посочи, творческият субект започва своята дейност въз
основа на някакъв исторически преработен материал.
Конвенционалността не изключва оригиналността на придавания смисъл,
както и промените не само на значенията, но и на самия музикален материал
(т.е. разрушаване на установената конвенционалност) от страна на творческия субект. Всъщност разрушаването на конвенционалността е една от причините, поради които оригиналните музикални произведения в началото звучат странно, дори и неприятно255. Изглежда, че слухът е «по-консервативно»
сетиво, в сравнение със зрението. Към всичко казано дотук, следва да се
добави, че именно поради конвенционалния характер на музикалния материал, способността за ориентиране в музикалното произведение – предпоставка за възприемането – не е генетично дадена, а се придобива чрез обучение.
Съгласно горните съображения, диалектиката на музикалния материал,
освен в разгледаните субект-обектни и субект-субектни отношения, се състои
и в това че той, като отношение, потенциално включва придържането към
установеното и появата на новото, които се проявяват като конфликт между
традицията и отричащата я практика. Тази диалектика се изразява като диалектика между историческата приемственост и нейното прекъсване, независимо от това дали прекъсването се осъществява скокообразно или постепенно. Оригиналността предполага неконвенциалност, безусловност. От
друга страна повторението, което е пряко свързано с паметта, неизбежно
води до конвенционалността – предпоставката за осъществяване на музикалното общуване.
Теоретически, би могло да се допусне, както посочва и T. Adorno, че
всъщност отказът от конвенционалността на музикалния (и общо взето на
художествения) материал – конвенционалност, породена в определен тип
общество и обслужваща неговите потребности – носи в себе си по-дълбоко
254
255

Обикновено никой не нарича рибата «кон», освен при специфични условия.
Известен е, например, случаят на различните, противоположни впечатления, които създават у
слушателите първите атонални произведения на A. Schoenberg, или първото представление на
Пролетното тайнство на И. Стравински през 1913г. в Париж.
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отрицание, от онова, което се наблюдава на пръв поглед. Съгласно това,
отричането на традиционната конвенционалност означава отказване от определени прийоми на подхода не само към музикалния материал, но към
действителността въобще, доколкото подходът към музикалния материал е
свързан с представи от мирогледно естество.
От друга страна, практиката на авангардизма показва трудностите, които
се издигат пред музикално-творческия субект, когато той се опитва да
трансцедира един определен начин на музикалното мислене (тоналния начин
на мислене), без преди това да е «осигурил» някаква възприемаема от
реципиента връзка между това, което се отрича и онова, което се утвърждава.
Това е може би и една от причините, поради които авангардната музика все
още не е успяла да стигне до «широката» публика256.
Ретроспективният поглед върху генезиса и развитието на изследваната
конвенционална система, представляваща материализиран израз на определена форма на общественото съзнание и с чиято помощ се осъществява специфично общуване, показва, че историческото време представлява един
друг фактор, който оказва влияние върху процесите на разрушаване на конвенционалността. Тези процеси, обаче едновременно с това са утвърждаване
на нов тип конвенционалност. Дори настоятелните опити за разрушаване на
всякаква конвенционалност могат да се превърнат в конвенция.
Едно количествено сравнение между периода, който обхваща историята
на тоналното музикално мислене и периода, през който съществува атоналният подход към музикалния материал, подсказва извода, че колкото подълбоки са промените, които предизвикват прелом в художествения материал, толкова повече време е нужно за тяхното осъзнаване от мнозинството
хора и още повече за тяхното приемане. До същия извод довежда и сравнението с трансцедирането на модалния начин на музикалното мислене257 от
тоналния. Преминаването от модалността към тоналността също е бил бавен
и дълъг процес. Както е известно от историята на музикалните форми, всяка
една от тях представлява кристализация на редица опити, експерименти и
търсения258.
От тази гледна точка и независимо от горепосочената специфика на
авангардисткия подход към музикалния материал (вж. също и с. 73), диалектиката между отрицанието и потвърждението, както и авангардната практика
256
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Въпреки редица опити, направени например от Luigi Nono. За редица други представители на
авангардната музика целта е именно да се избегне «широката» публика и музиката да бъде
предназначена за някакъв елит.
Под «модален начин на музикалното мислене» се разбира подходът към музикалния материал,
съгласно който не тоналната ладова система представлява основа на неговото организиране в
музикално произведение, а системата на музикалните модуси.
A. Amarantidis, Музикална морфология, Athens, K Papagrigoriou – Ch. Nakas 1990, с. 15.
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доказват по-скоро трудностите, с които се сблъсква новото, а не неговия
провал. Тук не се провъзгласява някакъв вид абсолютен авангардизъм или
атонализъм. В крайна сметка сливането на различните принципи се оказва
плодотворно, доколкото използуването на вече утвърдените принципи «…не
означава връщане в миналото, а преоценка»259. В същия смисъл, разглеждането на музикалния материал като поле за изследване260, от страна на
музикално-творческия субект, както и неговото разглеждане като социалноисторически обусловено отношение, не позволяват абсолютното отрицание
на каквито и да е принципи: принципи, които днес се разглеждат като «остарели», утре могат да се окажат съвременни.
Тези съображения, както и конвенционалността на музикалния материал
изглеждат несъизмерими с опитите за обосноваване легитимността на тоналността чрез законите на психофизиологията на слуховото възприятие261. В
това отношение съвършено правилно се посочва, че «най-експонираните
феномени» на новата музиката «…произлизат именно от същите обществени
и антропологични предпоставки, както и самите слушатели»262.

б) Форми на организация на музикалния материал
Както се посочи, в рамките на всяко едно от отбелязаните разнопорядкови отношения в сферата на музикалния живот, начинът, по който субектът се отнася към музикалния материал, е различен: отношението между
субекта и музикалния материал, в рамките на музикално-творческата дейност, е опосредствувано от средствата на звукопроизвеждането или от средствата за обозначаването на звука, докато в процеса на музикалното възприемане същото отношение се осъществява непосредствено, т.е. възприемащият
субект влиза в непосредствен контакт с музикалния материал263.
И в двата случая, обаче музикалният материал стои пред субекта (твор259
260
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По израза на гръцкия композитор Thanos Mikroutsikos.
Въпреки че този «сциентистки» израз може да бъде асоцииран с една от характеристиките на авангардисткия подход към музикалния материал, тук се използува в смисъл на търсене на нови
изразни средства, както и на нови начини на изразяване и общуване. Характеристиката, за която стана дума се отнася до математизирането на организацията на материала (вече е посочен
примерът на Iannis Xenakis) и до промените, които настъпват в процеса на музикално-творческата дейност, в резултат на използването на новите технологии. Тази е причината, поради
която E. Vuillermoz нарича авангардната музика «лабораторен продукт». Под това се разбира,
че музикалният материал вече не се разглежда като средство за изразяване на емоции, а като
обект за изследване и поле за провеждане на научни експерименти. В това отношение, в произведението на Pierre Schaeffer Traité des objets musicaux (Paris, Éditions du Seuil 1966) не случайно
се съдържат и резултати от проведени експерименти.
На тези закони се позовават всички изследователи, които се противопоставят на авангардизма.
T. W. Adorno, цит. произв., с. 49.
Разбира се тук става дума за процеса на звуковата реализация, при която музикалното възприемане е пълноценно. В случая на четене на партитура трудно може да се твърди, че става дума за
пълноценно музикално възприемане.
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чески или възприемащ) като определена динамична структура264. Както пред
творческия, така и пред възприемащия субект, не стоят обособени и независими помежду си музикални звукове, а дадени звукови отношения265. При
това, дори единичният музикално значим звук, фактически представлява
резултантна от различни звукове.
Следва да се добави, че различни изследователи (като G. W. F. Hegel266, Б.
Асафьев267, T. Adorno268, C. Small269, P. Schaeffer270 и др.) са съгласни, че музикалното възприемане се осъществява не чрез конкретните звукове, а чрез
възприемане на абстрактните звукови отношения.
В този смисъл, трудността при възприемането например на атоналната
музика, произлиза от факта, че «традиционно обученият слушател»271 не може да открие в нея привичните абстрактни звукови отношения, с чиято помощ би могъл да се ориентира в процеса на възприемането. В контекста на
терминологията на Б. Асафьев, може да се отбележи, че слушателят е лишен
от съответен интонационен фонд. В случая се наблюдава нарушаване на конвенционалността на традиционния музикален материал, ако се имат предвид
използваните в този анализ понятия.
Всъщност изказаните съображения фиксират наличието на определени
форми на организацията на музикалния материал. От историческа гледна
точка музикалният материал не съществува в някакво безформено състояние,
върху който въздействува субектът, внасяйки определен ред. Съществуването на музикалния материал като някаква безформена субстанция е възможно
само в рамките на логическата абстракция. В действителността музикалният
материал «участвува» в различните процеси на музикалния живот винаги под
някаква форма на своята организация.
264
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Тук става дума за структура, тъй като се съотнасят различни елементи. Структурата е динамична, тъй като е взето под внимание единството между звука и движението.
Това се посочи при разглеждането на субект-обектните отношения. Естеството на звуковите отношения се разгледа в параграфа за социално-историческата природа на музикалния материал.
G. W. F. Hegel, цит. произв., с. 381.
Б. Асафьев, цит. произв., с. 198.
T. W. Adorno, цит. произв., с. 87: «…по начало няма акорди сами за себе си…».
C. Small, цит. произв., с. 28-29 и 37-38.
Pierre Schaeffer, цит. произв., с. 76. Според този автор «…онова, което ухото слуша, не е нито
източникът, нито самият “звук”, а всъщност звукови обекти, по съшия начин, по който онова,
което окото вижда, не е непосредствено източникът или самата “светлина”, а светлинни обекти». Тук също става дума за възприемане на дадени звукови отношения като цяло, а не като
съвкупност от обособени единици.
C. Small, цит. произв., с. 37. Всъщност изказаните съображения фиксират наличието на определени форми на организацията на музикалния материал. От историческа гледна точка музикалният материал не съществува в някакво безформено състояние, върху който въздействува субектът, внасяйки определен ред. Съществуването на музикалния материал като някаква безформена субстанция е възможно само в рамките на логическата абстракция. В действителността
музикалният материал «участвува» в различните процеси на музикалния живот винаги под някаква форма на своята организация.
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Така, ладовата система, приетите от творческия субект конвенции за
хармонично и мелодично структуриране, както и останалите елементи, които
могат да се отнесат към системата на музикалния материал, всъщност представляват различни, исторически кристализирали форми на неговата организация, които са потенциални или действителни носители (или елементи на
носители) на специфичен смисъл (или смисли) и се намират на разположение
на субекта на творческия процес. С тях той композира несводимата до
съставящите я части цялост, наречена «музикално произведение». Пред реципиента, от друга страна, се намира именно тази цялост.
Различните форми на организацията на музикалния материал (една от
които представлява музикалното произведение) могат да бъдат йерархизирани. В случая йерархията се разбира като възможности за анализ. Това означава, че отделните, сравнително по-прости форми на организацията на музикалния материал се поставят в едни или други взаимоотношения, в резултат
на което се получават сравнително по-сложни структури. Музикалното произведение като цяло е доста по-сложна структура в сравнение с мелодичните
и хармоничните интервали, които го съставят или в сравнение с мотивите,
фразите, периодите, темите и другите структурни единици, на които той
може да бъде анализиран. Самите тези единици пък представляват по-прости
форми на организация на музикалния материал.
Различните йерархични нива на организация на музикалния материал
могат да придобият различна изследователска значимост в зависимост от
гледната точка. За музикалния анализ, който се интересува от конструктивните принципи на цялото, елементите на музикалното произведение не са
от второстепенно значение. Теорията на музиката разглежда най-простите
конструктивни елементи. Семиотичният анализ се интересува от друго
йерархично равнище, чието съвпадане с нивото на музикалния анализ или с
онова на теорията на музиката не е задължително.
От казаното дотук е ясно, че и философският, и социологическият анализ
вземат под внимание различните форми на организацията на музикалния
материал като теоретични, а не като емпирични конкретни дадености, което
се наблюдава при музиковедския анализ. От тази гледна точка различните
форми на организация на музикалния материал се разглеждат като абстракции.

ЧАСТ II
МУЗИКАЛНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ
И МУЗИКАЛЕН ЖИВОТ

ГЛАВА III
МУЗИКАЛНОТО ПРОИЗВЕДЕНИЕ
1. Проблемът за музикалното произведение
Онази форма на организация на музикалния материал, чрез която (и
по повод на която) се осъществява музикалното общуване, е музикалното
произведение. Реципинетът възприема по начало една цялостност, предложена като относително завършена творба. Останалите интерсубективни отношения в рамките на музикалния живот, които бяха посочени, също се
разгръщат по повод на музикалното произведение.
Това е валидно за рационализирания музикален живот, където различните
процеси се явяват не като синкретично цяло, а като относително обособени
помежду си, и където различните дейности са придобили относителна автономност, която превръща музикалното произведение в свободна красота. При
тези условия музикалното произведение представлява цел и завършък на
музикално-творческата дейност, средство и повод за осъществяването на
специфични интерсубективни отношения.
Формите на организация на музикалния материал, които йерархично, по
степен на сложност, се намират по-ниско от музикалното произведение,
съставят онези градивни елементи, чийто конвенционален смисъл се обогатява от контекста, в който те се използват в музикалното произведение. В
зависимост от това, разглеждането на интерсубективния аспект на проблемите за музикалния материал поставя в центъра на вниманието една определена форма на неговата организация, която обаче и от философска, и от
социологическа гледна точка е абстракция.
Към тези съображения следва да се добави че: първо, проблемът за музикалното произведение се третира и от посочените вече теории, които заемат
отрицателна позиция спрямо традиционното за определена културна общност разглеждане на музикалното произведение като завършен «продукт» и
като «обект»; второ, именно посоченият характер на рационализирания
музикален живот позволява неговото разглеждане като идеален тип за изследването на различните процеси на музикалното общуване.
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2. Понятието «музикално произведение»
а) Исторически аспект
Понятието «музикално произведение» се отличава преди всичко със
своята историчност. Осъзнаването на факта, че резултатът от музикалнотворческата дейност може да представлява някаква относително завършена и
обособена цялост, която след «отделянето» си от творческия субект заживява
собствен живот, е процес, чието начало се отнася към относителното обособяване на музикалния живот. При това, тази представа не се налага от самото
начало на появата си. Както посочва C. Dahlhaus «…идеята на Nikolaus Listenius357, че музиката може да бъде opus absolutum, произведение в себе си,
освободено от неговата звукова реализация във всеки настоящ момент, се
разпространява в съзнанието на “connoisseurs” и “amateurs” само около
1800г.»358.
След Ренесанса, през епохата на Просвещението, се развива идеята за
музикалното произведение като емоционална (Charles Batteux) и семантична
(Jean-Jacques Rousseau) цялостност, при все че позициите на теорията на
подражанието, подценяваща значението на субективността, са още достатъчно силни. Английският композитор и теоретик на музиката Charles Avison
(1709-1770) е от един от първите мислители, които разглеждат музиката не
като подражание на емоциите (Charles Batteux), а като тяхно изразяване.
Трябва също да се допълни, че корените на музикалната семантика могат
да се открият още през древността в античната теория за етоса на музикалните модуси. Според нея всеки модус съответствува на характера на племето,
чието име той носи. Просвещението, обаче, трансцедира античната ограниченост на разбиранията за етоса, съответствуваща на ограничеността на
полисната система359.
Противопоставянето между подражанието и изразяването има особено
значение за представителите на немското Просвещение. За тях, както и за
френските просветители, главният проблем е въпросът за характерните особености на музикалното изобразяване на действителността360. Немската класическа философия на музиката развива идеята за музикалното произведение
като органична цялост. В естетиката на I. Kant разглеждането на музи357
358
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Nikolaus Listenius е живял през XVI век. Неговият трактат Musica, издаден през 1537г. във Wittenbert съдържа значими теоретични положения (А. Б.).
Carl Dahlhaus, Esthetics of Music, Cambridge, Cambridge University Press 1983, с. 11.
Не е необходимо да бъде анализиран проблемът за отношението между теорията за етоса и организацията на обществото. Накратко само може да се спомене, че тук става дума за едно сложно взаимодействие между същността на формите на дейността, организацията на обществото и
господствуващите представи в античното обществено съзнание.
Arnold Schering, цит. произв., с. 140.
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калното произведение като органична цялост се свързва с неговата теория за
художественото произведение, в противовес на естетиката на френските
просветители, които схващат цялостността като механичен конгломерат от
разнородни елементи. Позицията на I. Kant отваря пътя за разглеждането на
музикалната форма (на нейното изграждане, а и на нейното възприемане)
като единен процес, при който елементите придобиват значението си в цялостността361.
Създателят на понятието «Volkslied» («народна песен») J. G. Herder, основавайки се на древногръцкото разграничаване между «po¤hsiw» («пийсис» на
древногръцки означава «създаване», «произвеждане», «сътворяване») и
«prçjiw» («праксис» означава «акт», «изпълняване на дадено действие»)362,
определя музиката като «енергетично» изкуство (energetische Kunst). От тази
гледна точка музиката се разглежда като дейност (§n°rgeia), а не като произведение (¶rgon). Тя представлява непрекъснатост, континуум, който издъхва
всеки момент и следователно нейното «затваряне» в музикалното произведение не се самодоказва.
Още през XVI век споменатият теоретик на музикалното изкуство N. Listenius прави разлика между musica poetica и musica practica. Под «musica poetica» се разбира създаването на нещо, което надживява своя създател. Както
N. Listenius, така и J. Herder не отрича съществуването на инвариантността,
позволяваща идентифицирането на всяко музикално произведение независимо от разнообразието на неговите интерпретации.
В резултат музиката обаче не престава да бъде процес, разгръщащ се във
времето. Ако се приеме, хипотетично, отсъствието на всички начини за
съхраняване на музикалното произведение (включително и човешката памет), то става видно, че музиката по своята същност представлява мимолетно
творение, което по специфичен начин разчленява времевата последователност – G. Hegel би казал, че тук става дума за «артикулирана последователност». Заедно с това музиката «шифрира» времевата последователност
по своеобразен начин, като й придава емоционален и идеен «пълнеж» чрез
музикалните звукове, които пък от своя страна придобиват смисъл като части
на някакво органично цяло, функциониращи по определен начин.
Във философската система на F. W. J. von Schelling проблемите на музикалното изкуство заемат особено място. Противоречивостта на Шелинговата
философия на музиката, която в духа на идеализма разглежда диалектиката
361
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Срвн. Денеш Золтай, цит. произв., с. 309.
Carl Dahlhaus, цит. произв., с. 9-10. За различаването на тези две понятия у древните гърци виж
също и Jean Pierre Vernant, Mythe et pensée en Grèce ancienne, Athens, Nefeli, с. 255-269. Авторът
уточнява разликата като посочва, че резултатът от ποίησις се отличава с външния си спрямо субекта, материализиран, стабилен характер.
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на реалното и идеалното, на съзнателното и безсъзнателното, на свръхсетивното и на сетивното, на рационалното и на ирационалното начало, води
до една нова гледна точка: музикалното произведение се сътворява свободно,
със съзнателна преднамереност, от гения363.
«…Напротив, музикалното художествено произведение като художествено произведение изобщо наистина също така стига до началото на прокарването на разлика между наслаждаващ се субект и обективно произведение,
тъй като в своето действително прозвучаващо звучене то получава сетивно
налично битие, различно от вътрешния свят; но, от една страна, тази
противоположност не се издига до трайно външно устойчиво съществуване в
пространството и до нагледността на една биваща за себе си обективност,
както в изобразителното изкуство, а, обратно, изпарява своето реално съществуване до едно непосредствено временно изчезване на последното, и, от
друга страна, музиката не извършва отделянето на външния материал от
духовното съдържание, както поезията, в която страната на представата е понезависима от тона на езика и която е най-много обособена от тази външност
между всички изкуства, страната на представата се развива в своеобразен ход
на духовни образи на фантазията като такива»364.
Тези обобщаващи Хегеловата концепция за музикалното произведение
мисли се отличават със своята многослойност. Те показват, че диалектическото разглеждане на проблема за музикалното произведение във философията на музиката на G. W. F. Hegel е достигнало забележителна степен на
историческо и теоретическо обобщаване365. От субект-обектните и субектсубектните отношения в сферата на музикалното изкуство, се извежда диалектиката на вътрешно-музикалните и външно-музикалните отношения,
диалектиката на музикалния материал и на музикалното произведение.
Музикалното произведение в рамките на философията на волунтаризма
се разглежда като въплъщение на волята. Тъй като самата воля се обективира
в Идеята, както и в музиката, оттам и следват отношенията между музиката и
идеите366, а също и разглеждането на музиката като език на емоциите367.
Представителите на романтизма подчертават изразителния характер на музикалното произведение и поставят акцента преди всичко върху дескриптивните възможности на музиката, като я свързват с извън-музикалната програма368. Те също се стремят към тоталното художествено произведение, при
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364
365
366
367
368

Срвн. с Paul Moos, Die Philosophie der Musik von Kant bis Eduard von Hartmann, Berlin, Deutsche
Verlags-Anstalt 1922, с. 81.
G. W. F. Hegel, цит. произв., с. 374.
Анализът в случая не се интересува от идеалистическия характер на Хегеловата диалектика.
A. Schopenhauer, цит. произв., с. 329.
Пак там, с. 332.
Вж. Enrico Fubini, цит. произв., с. 143.
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което главната роля се отрежда на музиката (Richard Wagner).
Отбелязаните теории насочват вниманието към музикалното произведение като семантична цялост, която изразява по специфичен начин някакъв
извън-музикален смисъл (емоционален или идеен). Елементите на една
противоположна на тези теории тенденция се откриват още в идеите на
софистите, на епикурейците и на скептиците, които защитават чисто хедонистичните функции на музиката369.
По-късно I. Kant поставя основите на съвременния формализъм, като разглежда онова, което днес може да се нарече «игрови характер» на музиката.
Инструменталната музика представлява «красива игра на усещанията»370 и за
нея е характерна целесъобразността без цел, също както и за художественото
произведение изобщо. Музиката играе само с усещанията и като вид изкуство върви от определени идеи към усещанията371. Тя не е свързана с никакви
понятия на разсъдъка.
Най-пълно развитие, обаче тази тенденция получава в теорията на Eduard
Hanslik, един от първите мислители, които разглеждат музиката не от гледна
точка на външния наблюдател, а като специалист. В противовес на романтичния идеал за тоталното художествено произведение, зад който присъства
идеята за универсалността на красивото, теорията на E. Hanslik утвърждава,
че музикалното произведение конституира някакъв специфичен вид красота,
който не съвпада с никакво универсално понятие за нея. По този начин, E.
Hanslik се стреми към откриване на частното, за разлика от романтизма,
който търси общото. От тази гледна точка проблемът за йерархизирането на
изкуствата вече губи своето значение.
Теорията на E. Hanslik поставя и проблема за онова, което се нарича
«съдържание» на музикалното произведение. Ако музиката има някакъв смисъл, то той следва да бъде потърсен в самата нея. Докато в словесния език
звукът е носител на смисъла и средство за изразяване, в музиката звукът има
значение сам по себе си. Като такъв той е самоцел на музиката и ако тя става
носител на някакъв смисъл, този смисъл се намира винаги в самата нея372.
Оттук музиката не представлява израз на емоциите, а на специфичните
музикални идеи и нейната същност се състои в движението на музикалните
форми.
369
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Секст Емпирик отива и по-нататък като изказва скептицизма си относно етичното въздействие
и смисъла на музиката, а след това доказва че те не съществуват, тъй като в действителността
нито звукът, нито мелодията и ритъмът съществуват. Вж. Секст Емпирик, Против музыкантов
(фрагменти), в А. Ф. Лосев, цит. произв., с. 209-224. Също и Monroe Beardsley, цит. произв., с.
69.
I. Kant, цит. произв., с. 218.
Пак там, с. 224.
Вж. E. Fubini, цит. произв., с. 157.
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Теорията на E. Hanslik се явява своеобразна форма на позитивизма, който
се развива през миналия век. Тази тенденция има значителен принос в развитието на изследването на музиката и на музикалното произведение не от
гледна точка на онова, което възприема субектът (т.е. не от субективна гледна точка), а от гледна точка на самото музикално произведение като обект
(т.е. от обективна гледна точка). Заедно с това тя постави редица проблеми,
които до днес остават открити.
От краткото представяне на различните теории в областта на философията на музиката може да се направи изводът, че исторически се обособяват
две противоположни тенденции. Според първата съдържанието на музикалното произведение се изразява чрез някакъв извън-музикален смисъл, а според втората тенденция става дума само за смисъл, който е специфично
музикален. Ако първата тенденция вижда в музикалната форма средството
и носителя на съдържанието, то втората разглежда формата като цел, а
съдържанието се намира в самата нея.

б) Теоретически аспект
От краткия исторически преглед става ясно, че през новото време
проблемът за музикалното произведение визира две страни, които се разглеждат като взаимно свързани и конституират дадената цялост. Едната страна се отнася до формата, а другата –
Схема 14.
до съдържанието (схема14).
Музикално произведение
В посочената схема се отбелязват
условно онези елементи, които не само
Организиран
се характеризират като централни
материал
проблеми за философията на музиката
в исторически аспект, но също така
съставляват специфичната цялост, наСъдържание
Форма
речена «музикално произведение».
Различните теории не поставят под
Емоционално
Идейно
съмнение съществуването на формата
и на съдържанието, а разглеждат тяхната специфика. Отговорите, които тези теории предлагат като решение на проблемите за естеството на формата и
на съдържанието, се намират в зависимост от техния методологически подход.
Освен характера и същността на формата и на съдържанието, проблемът
за онтологическото съществуване на цялостността, наречена «музикално
произведение» е също един от централните въпроси във философията на
музиката през XX век. Времевата същност на музикалното произведение,
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която релативизира неговото онтологично съществуване, съставлява реалната причина за възникването на този проблем.
При това, винаги присъства въпросът, доколко легитимно е използването
на понятието «музикално произведение», особено при тези форми на музицирането, в резултат на които не възниква някаква относително завършена
цялост, която би могла да се отнесе към това понятие373. В този смисъл понятието «музикално произведение» е свързано с определени социо-културни
условия, при които резултатът от относително обособената форма на съответната творческа дейност получава стабилния статус на res facta или на opus
perfectum et absolutum.
В общи линии тази е позицията на Zofia Lissa374. Според нея музикалното
произведение представлява (първо) неповторим по своята структура обект,
(второ) резултат от някаква «производителна» дейност (доколкото става дума за «произведение»). По-нататък, (трето) като музикалното произведение и
творецът се свързват чрез композиторската дейност, първото се превръща в
израз – продукт на даден социален субект и (четвърто) то представлява
определено оформяне (организиране) на времевата последователност, (пето)
т.е. някаква затворена цялост. Накрая, (шесто) музикалното произведение
представлява за реципиента определено послание, някаква предопределена за
възприемане информация.
Предложеното в първата глава работно понятие за музикалното произведение се стреми да обхване неговите онтологически характеристики (без
обаче да оставя извън полезрението конкретно-историческата определеност).
От тази гледна точка, завършеността и цялостността не представляват безусловни критерии за определянето на музикалното произведение.
Ако е възможно разграничаването на специфична форма на дейността,
която «избира» дадени «части» от естествената даденост (т.е. от звука), а
също така създава и нови такива375 и ги превръща в специфично социална
проява (израз и общуване), то тогава продуктът на тази дейност може да получи наименованието «музикално произведение»376. В този смисъл, формите
на музициране, които не биха могли да се включат в традиционното разбиране за музикалното произведение, не се «изключват» от него.
Като се имат предвид аспектите и методът на настоящия анализ, следва,
373
374

375
376

Вече са посочени формите на колективно музициране. Тук спадат също и различни форми на
ритуално музициране, на импровизация и др.
Zofia Lissa, Über das Wesen des Musikwerks, в: Zofia Lissa, Neue Aufsätze zur Musikästhetik, Wilhelmshaven 1975, с. 6-11. Тази позиция се разглежда от Olympia Fragou-Psychopedi, цит. произв.,
с. 39-40 и от Eberhard Lippold, цит. произв., с. 37-38.
Напр. звукът на повечето музикални инструменти не съществува в природата и следователно не
може да се твърди, че представлява «чиста» естествена даденост.
Срвн. със Стоян Стоянов, Проблемът музика – човек, София, БАН 1983, с.44.
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че само някои от характеристиките, които описва Z. Lissa, могат да се приемат като инвариантни аспекти на посочената социална проява. Те се включват в разглеждането на музикалното произведение като (а) организация на
времевата последователност377 с помощта на специфични средства (музикален материал и технически средства за неговото произвеждане и/или обозначаване), която придобива (б) изразителни и (в) комуникативни функции.
От тази гледна точка, дадената форма на организация на музикалния материал, която се нарича «музикално произведение», фактически е форма на
времева организация, «шифрираща» някакъв (някакви) смисъл (смисли).
Конкретните форми на организирането на времевата последователност
(синтактическият аспект – чрез понятията на семиотиката), съдържанието
(семантическият аспект) на израза и на общуването, статусът на произведението (прагматичният аспект) и степента на относителното обособяване
на посочената специфична дейност (както и степента на нейната вътрешна
диференциация) се проявяват всякога конкретно-исторически. Именно този
факт дава правото да се говори както за музикални произведения на западноевропейската култура от миналия век (т.е. в «класическия» смисъл на понятието), така и за музикални произведения на култури, различни от «западноевропейската».
Такова разбиране за музикалното произведение, при което се прави опит
за синтез между философското, семиотическото и социологическото разглеждане на проблема (на абстрактно равнище), може да бъде и е основа за
параметричен, морфологически и функционален анализ (на конкретно равнище) на произведението378. Методологическото разграничаване, следователно,
на философското от социологическото равнище на обобщение до известна
степен е условно, доколкото първото се основава върху последното, а последното може да се осъществи само въз основа на първото, доколкото е възможен синтезът между тях.
Така понятието, което може да се нарече «плуралистично», се стреми да
обхване преди всичко музикалния плурализъм, характерен за постмодерното
условие – условието на културния плурализъм. Историческото трансцедиране на европоцентризма – явление, което обозначава трансцедирането на
културния едноцентризъм – налага трансцедирането на традиционното разбиране за музикалното произведение.
Традиционното разбиране, продукт на културно едноцентричното съзна377

378

В случая анализът се абстрахира от проблемите, които се поставят от разглеждането на музикалното произведение (респ. и на процеса на композирането) като оформяне на времевата последователност по определен начин. Вж. Robert Newell, Four Tiers on the Foundation of Time –
International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, vol. VII, Nr. 2 (декември 1976), с.
147-152.
Срвн. със Стоян Стоянов, пак там.
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ние (всекидневно, и научно), отъждествява музикалното произведение с
относително завършения, цялостен обект379, чието налично структурно разграничаване между носителя на съдържанието (формата) и самото това
съдържание (израза-послание)380 се издига до степен на всеобщо валидно. В
резултат, всичко, което не може да се обхване от рамките на даденото
социално-исторически определено разбиране за музикалното произведение,
се обявява за не-произведение.
Естествено, една плуралистична интерпретация на понятието «музикално
произведение» не може да го постави онтологически извън формално рационалните отношения, т.е. извън рамките на културата, основана върху принципите на инструменталния Разум. Тази интерпретация се стреми от една
страна към по-адекватно спрямо реалното явление отражение, а от друга
страна – към познавателно усвояване на специфичната културна ситуация,
която не позволява ограничаването в рамките на културния едноцентризъм.
Следва да се отбележи също, че плуралистичното понятие за музикално
произведение и приетото в първата глава работно понятие за него взаимно се
допълват. Осъществяването на необходимия (от методологическа гледна точка) синтез между структурния и динамичния аспект на изследваното явление,
чрез който се снема разграничаването между статиката и динамиката, е
възможно в контекста на разглеждането на иманентните отношения между
процеса и продукта (или по-точно разглеждането на продукта като процес).
От своя страна този подход извежда анализа в областта на онтологията на
музикалното произведение. Всъщност става дума за отношението между
времето и пространството от една страна и музикалното произведение от
друга, за формите на съществуване на музикалното произведение (проблем,
свързан както със статичния, така и с динамичния аспект), както и за отношението между формата и съдържанието. Защото първо, формата, която е
свързана с времето, е неразделно свързана със съдържанието и второ, както
ще стане ясно, става дума за специфично време.

3. Онтология на музикалното произведение
Разглеждането на музикалния материал като социално-исторически
определена система от критерии за разчленяване на звуковия континуум и
неговото отношение към движението (вж. с. 56) представляват теоретическите предпоставки (които не са лишени от онтологически основания) за
обосноваването на концепцията за музикалното произведение, разбирано
като специфичен тип организация на времевата последователност. Както се
379
380

Който лесно може да бъде включен в отношенията на размяна и на обращение.
Става дума за разграничаването, което се прави в традиционната «западноевропейска» музика.
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посочи, тази организация се реализира чрез музикалния материал и има изразителни и комуникативни функции, които от гледна точка на инструменталното разглеждане на музикалния материал се оказват иманентно свързани.
С оглед на различните дейности в рамките на рационализирания музикален живот, а също и от гледна точка на посочените два аспекта на музикалния материал (субективният – средство за изразяване и интерсубективният –
средство за общуване), едни форми на организация на музикалния материал
се отнасят до и имат непосредствено отношение към музикално-творческата
дейност (представляват неин предмет)381. От своя страна определена форма
на организацията му (а именно формата «музикално произведение») се
отнася до процесите на съхраняване, възпроизвеждане и възприемане.
Съгласно тези съображения, в музикалния материал и в музикалното
произведение винаги присъства времето като иманентна даденост. Затова те
винаги представляват някакъв тип организация на времевата последователност. Разликата между тях се състои в това, че музикалният материал съставлява «градивния» елемент, който придобива определена емоционално-логическа семантична «натовареност» едва чрез музикално-творческия процес,
докато произведението е «завършеният» продукт, който следва да бъде възприет, анализиран, разбран и т.н..
В този контекст, независимо от посочените различия, се допуска, че
«…Музиката предполага преди всичко някакъв вид организация във времето,
някакъв “времеред”…»382 и тя се основава върху времевата последователност. Следователно, разграничаването на формата на музикалното произведение се оказва проблематично, доколкото понятието «форма» насочва вниманието към някаква статична структура – кристализация на неспиращото се
движение.
От друга страна, разглеждането на времевите измерения на музикалния
материал и на музикалното произведение не оставя извън полезрението и
пространствените измерения. Защото движението само по себе си не може да
съществува изолирано от времето и от пространството, които в областта на
музикалния звук се изразяват по специфичен начин.
Тези теоретически проблеми възникват след като разглеждането на музиката като дейност се измества от нейното разглеждане като обект383. Тази
381
382
383

Тези форми на организация на музикалния материал се наричат просто «музикален материал».
Игор Стравински, Poétique musicale, Athens, Nefeli 1980, с. 40.
Frits Noske, Forma formans – International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, vol.
VII, Nr. 1, (юни 1976), с. 44. Срвн. също и Thrasyboulos Georgiades, Nennen und Erklingen, Göttingen, Vandenhoek & Ruprecht 1985, с. 116. Авторът разглежда трактата Musica Enchiriadis (IX
век след новата ера), където «…С помощта на думите, на диаграмите и на останалите средства,
като знакове и наименования на тоновете, се представя онова, което трябва да се прави, за да се
хваща музиката. С това “Musica Enchiriadis” обозначава възникването на т. нар. музикална
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промяна в акцента на теоретичните търсения се свързва с измененията в
статуса на музикалното произведение. Тези изменения пък от своя страна
следват от промените в светоусещането, съответстващи на измененията на
самия социум. Тази е причината, поради която посоченото разграничаване на
ποίησις от πράξις, респективно на дейността, която «угасва» в дадено произведение, от дейността, чийто завършък не изкристализира, т.е. не остава
обективиран и документиран – разграничаване, забелязано още в древността
– и разграничаването на musica poetica от musica practica придобиват особено
значение в областта на философията на музиката.
Независимо обаче от документирането, което всъщност представлява стабилизиране на обективирането във времето, музикалното произведение по
принцип е разгръщаща се във времето и в пространството res facta. Защото
неговата звукова реализация представлява conditio sine qua non за пълноценното му възприемане и следователно превръщането му във факт на общественото музикално съзнание и в културна ценност. Това е онтологичното
основание за разглеждането на музикалното произведение не като «forma
formata» (оформена вече форма), а като «forma formans» (формираща се
форма)384.
Както посочва T. Georgiades «…Музиката се основава върху онова особено Нещо (Etwas), чийто начин на съществуване като самосъздаване е причина за да бъде формата на реалното, която се основава върху него, т.е. музиката, също едно създаване, една дейност – създаването на Нещо, което е
реално и съществува само докато протича… …Музиката не познава никакви
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теория, в смисъл на някакво предписание за конкретния музикален праксис, за създаване на музика. Това е било нещо ново, за разлика от античната музикална теория, която в противовес на
“Musica Enchiriadis”, по съвсем друг начин е била действително музикална теория, (от която се
е кристализирала тоновата система) обаче все още не и музика. Изглежда, че тя, която там е била действително “праксис”, по-скоро е имала второстепенно значение». Авторът има предвид
второстепенното значение, което е имала музиката като обект, като завършено произведение в
Древна Гърция. Вж. също и Денеш Золтай, цит. произв., с. 136. За IX век авторът посочва, че
«…Сега виждат в музиката преди всичко разчленяващ се на различни части обект, който обаче
се намира в състояние на покой; тя се явява аналогия на вътрешната хармония на статично разбрания живот».
Frits Noske, пак там, с. 45. Въпреки че в посочения текст името на Benedictus de Spinoza не се
споменава нито веднъж, трудно би могла да се отмине приликата между термините «forma formans» – «forma formata» от една страна и «natura naturans» – «natura naturata», от друга (още повече че и двамата автори са от холандски произход). Frits Noske определя forma formans като
«самоформираща се форма» («form forming itself»), като по този начин в известен смисъл се
разграничава от Спинозовите определения (Вж. Елена Панова, Основни проблеми във философията от Бейкън до Маркс, София, Наука и Изкуство 1987, с. 37-38, също и Антология Европейска Философия XVII-XIX век, София, Наука и Изкуство, част първа, с. 186, определение 3,
аксиома 1 и теорема 1). Понятието «самоформираща се форма», обаче създава редица въпроси
относно смисъла на «самоформирането», доколкото се приема, че музикалното произведение
предполага винаги някакъв социален субект, т.е. някаква външна спрямо формата произвеждаща и възпроизвеждаща сила. От тази гледна точка не може да става дума за самоформираща
се форма, а за формираща се форма.
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образувания… …които имат продължителност и по-нататъшно съществуване»385. Подобна концепция за музиката се среща и през изминалите векове386. Само в рамките на диалектиката обаче е станало възможно снемането
на противопоставянето между статика и динамика, непрекъснатост и прекъснатост, структура и процес. В тези рамки музикалното произведение се
разглежда като организация на времевата последователност.

а) Форми на съществуване на музикалното произведение
От казаното дотук става ясно, че са налице различни форми на
съществуване на музикалното произведение387. При това, с оглед процеса на
възприемането, а и реализирането на комуникативната същност на музикалното произведение, не всички форми на неговото съществуване имат еднакво
значение. Според посочената conditio sine qua non за пълноценното възприемане на музикалното произведение и следователно, за реализирането на
неговата изразителна и комуникативна същност, звуковата реализация на
музикалното произведение се определя като основна обективирана форма на
съществуването му.
Самият факт, че става дума за обективирана форма на съществуване, подсказва възможността от форми на съществуване, които не са обективирани.
Защото ако музикалното произведение не се включи в някакъв процес на
художествено музикално общуване или ако не влезе в «контакт» с някаква
аудитория (т.е. ако не изпълни своите комуникативни функции) и не се документира (т.е. ако не се снема по някакъв начин неговото непрекъснато превръщане в минало), а остане в съзнанието на композитора, то не може да
става дума за неговото обективиране, а само за форма на съществуване, която
предшествува обективираните. В исторически аспект, онова, което остава в
колективното съзнание, представлява една друга форма на съществуване на
музикалното произведение, предшествуваща обективираните.
За разлика от произведенията на други форми на изкуството (напр.
произведенията на изобразителните изкуства) музикалното произведение
тече във времето, без да може неговата основна обективирана форма на
съществуване да придобие по-стабилно и по-постоянно, от това на звуковите
385
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387

T. Georgiades, цит. произв., с. 165. Както ще стане ясно, в рамките на този анализ звуковата реализация на музикалното произведение не се приема като единствената реална форма на неговото съществуване.
Вж. напр. посочения цитат от Ästhetik на G. W. F. Hegel на страница 94.
Или, с терминологията на С. Стоянов, става дума за различни форми на битието на музикалното произведение. Вж. С. Стоянов, Проблемът музика – човек, София, БАН 1983, с. 148-160.
Авторът определя битието на музикалната творба (анализът, за разлика от концепцията на този
автор, разглежда понятията «произведение» и «творба» като тъждествени) като «…начините,
способите (modus vivendi) на нейното съществуване» (с. 148). Понятието «форми на съществуване» изглежда по-точно от философска гледна точка.
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вълни, пространствено-времево съществуване.
Обективираната форма на съществуване на музикалното произведение
(или по-общо на музикално организирания звук), чрез която то се предоставя
за възприемане, слята с времето, го превръща в мимолетен акт, който непрекъснато «бяга». Останалите обективирани форми на съществуване на музикалното произведение388, като писмената, механичната, магнитната, цветовата, цифровата и холографската, са по-скоро форми за неговото съхраняване, чрез които то може да бъде възпроизведено.
Това не са обективирани форми на съществуването на музикалното
произведение, достъпни за възприемането му389. Така или иначе тези форми и
съответните технически средства, се използват за възпроизвеждане на основната форма, чрез която се обективира музикалното произведение и чрез която
то бива възприемано: звуковата форма. Дори когато човек може да чете
партитура, впечатлението и възприемането с вътрешния слух са различни от
реалното, действително възприемане на музикалното произведение. Актът
прилича на театрална пиеса, която е прочетена, но не е гледана. Освен това,
за читателя на партитурата е много по-трудно да си въобрази как биха
прозвучали «на живо» различните части, написани върху нея390.
Класическата писмена форма на съществуване на музикалното произведение – партитурата – създава и редица трудности при разглеждането на
музикалното произведение като формираща се форма, т.е. като процес.
«…Самата партитура е най-опасното нещо за онзи – подчертава Frits Noske –
който желае да анализира самоформиращата се форма. Той не може без
печатания лист, върху който е записано произведението. Но за разлика от
колегата си, който анализира завършената форма, той трябва да редуцира
тази партитура до нейния генетичен стадий, да я разглежда не като форма в
пространството, а като структура във времето»391.
Всъщност звуковата форма на съществуването на музикалното произведение, която се разгръща в процеса на неговата действителна и пълноценна
реализация, се определя именно като основна обективирана форма на неговото съществуване.
388
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Или според терминологията на С. Стоянов «статичните форми на битието на музикалната творба» (цит. произв., пак там).
Срвн. с Malcolm Budd, Music and the Emotions, London, Routledge & Kegan Paul 1985, с. 175:
«…От гледна точка на слушателя, ценността на музиката е иманентна, а не просто инструментална: слушателят оценява преживяването на музикалното произведение в самото себе си;
преживяването, което той оценява може да се определи само по отношение на музиката, която
се преживява чрез подлагането на самото това преживяване; това преживяване не е заменимо с
някакво друго, различно от него преживяване, което предлага на слушателя точно онова, което
той оценява в оригиналното преживяване, защото се оценява самото това преживяване, а не някакъв негов компонент или ефект, който може да се отдели от него».
Игор Стравински, цит. произв., с. 132.
Frits Noske, цит. произв., с. 45.
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б) Аспекти на времепространството
Сливането на звуковата материя с времето се дължи на факта, че не
може да съществува звук без движение, а движението не може да съществува
отделно от пространството и времето. Именно това обстоятелство превръща
по необходимост онова «неповторимо битие» на художественото произведение, за което говори Walter Benjamin392, в относително (а не абсолютно)
неповторимо битие на дадената естетическа ценност в определено време и
пространство.
От своя страна, реалното действително движение не представлява съществена характеристика на основните обективирани форми на произведенията
на редица форми на изкуството. За онези форми на изкуството, в чиито
произведения се проявява тази характеристика, като например формите,
основани на движещата се картина393, може да се твърди, че това е обща
характерна черта между тях и музикалното изкуство. Така, за произведенията
на някои форми на изкуството (като например театърът или изкуството на
движещите се картини), включително и за музикалното изкуство, реалното
действително движение представлява съществена онтологична характеристика на обективираните форми на тяхното съществуване, докато за произведенията на други форми на изкуството (например, изобразителните изкуства) това не е валидно.
Тук става дума за известното разделение на изкуствата на времеви и пространствени. Впрочем именно отсъствието на тази характеристика от обективираните форми на съществуването, например на скулптурата или на картината, гарантира постоянността на тяхното битие.
В случая анализът се абстрахира от пространствено-времевите изменения,
които претърпяват тези произведения и които в крайна сметка са несравнимо
по-бавни от измененията на основната обективирана форма на съществуване
на музикалното произведение. Това са пространствено-времеви изменения,
свързани със социо-културната среда, в която те «живеят» и чиято динамика
определя и промените на тяхното смислово съдържание, на тяхната естетическа и идейна «натовареност»394. Това са също изменения на тяхната собствена материална структура (остаряване, реставрации и т.н.). С една дума
(ако се използват понятията на семиотиката) това са изменения както на
плана на съдържанието, така и на плана на израза им.
392
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Walter Benjamin, цит. произв., с. 341.
Вж. по-подробно по този въпрос: Г. Плиос, Киното като художествено общуване, дисертация,
С. 1987.
«…Една антична статуя на Венера например се е намирала в по-друга зависимост на традицията у гърците, които са я превърнали в култов обект, отколкото у средновековните духовници,
които са виждали в нея гибелно божество». Walter Benjamin, цит. произв., с. 345.
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Оттук следва, че диференцирането между времеви и пространствени изкуства е относително и условно и че е валидно в определени рамки. Музиката
по традиция се определя като времево изкуство, но това не означава, че тя е
лишена от пространствени аспекти. Пространството в музиката също има
своето значение както от физическа гледна точка, така и от социална: първо,
звуковите вълни се разпространяват във физическото пространство и второ,
социалното, а и физическото пространство, в което се разгръща музикалното
общуване, имат съществено значение както за изпълнението на музикалното
произведение, така и за неговото възприемане395.
От друга страна, единството между времето и пространството в тяхното
отношение към движението, което се разглежда като съществена онтологична характеристика на музикалното произведение, води до извода, че пространството не представлява само едно просто, външно условие по отношение
на неговата основна обективирана форма на съществуване. Пространственият
аспект на музикалното произведение не е и второстепенно условие, което
може да остане извън полезрението. Характерно в случая е това, че въпреки
предостатъчното подчертаване на времевите и недостатъчното изследване на
пространствените измерения на музикалното произведение от повечето изследователи, всички те използват пространствени понятия при неговото
разглеждане от различни гледни точки. В самата теория на музиката редица
понятия са пространствени (височина на тона, интервал и т.н.).
Ако по отношение на движението, пространството не може да се разглежда откъснато от времето, тогава възникват въпросите за посоката и направлението на движението, за предмета, който се движи, както и за «референтната
система», «инертните рамки», по отношение на които се осъществява
движението396. Такава постановка на проблема за пространството, се основава обаче върху повече или по-малко традиционната представа за абсолютното пространство на Isaac Newton. Тя фактически приема, че пространството, след като представлява «нещо» в което се поместват нещата, съществува
независимо от тях (и обратно).
От тази позиция пространството, по отношение на музикалното произведение се разглежда като психологическа категория и движението се обяснява
като чувство за движение, което възниква в резултат от очакването на онова,
395
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Kurt Blaukopf, цит. произв., с. 251-261. Авторът посочва, че Johann Nikolaus Forkel в своята биография на Johann Sebastian Bach, издадена през 1802, обръща внимание на това, че «…J. S.
Bach е обуздавал своята модулация в “големите песенни произведения” (замислени за големи
пространства), докато в камерната музика модулационното въображение не е познавало никакви ограничения» (с. 254). Същият автор посочва, че Johannes Brahms е уверявал своя издател, че
той композира своята музика въз основа на акустичните особености на концертната зала на
Wiener Musikverein (с. 285). Според K. Blaukopf в музиката съществува иманентно «пространствено-акустична информация» (с. 258).
Robert Newell, цит. произв., с. 149.
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което се появява след първоначално дадения звук397. Оттук следва, че музикално-интонационното движение е субективно, поражда се в съзнанието на
слушателя и «…че “движението”, което преживяваме в музиката се доближава до чистото движение, лишено от частичните асоциации на средата, а
трайността, която се развива от него, се доближава до чистата трайност –
същността на самото време»398.
Според тази интерпретация, ролята на пространството в музикалното
произведение е предоставена на тишината: музиката установява инертната
рамка на тишината, на не-дейността, в контраст с която всяко звуково събитие, всяка звукова дейност ще има силен ефект399. В случая тишината и звукът се разглеждат феноменално, като две противоположни, взаимно отричащи се начала (въпросът за тишината вече е разгледан). Аналогично на Нютоновото абсолютно пространство400, тишината се разглежда като специфично
абсолютно пространство, като референтна система на музикалното движение.
Подобна на тази концепция е тезата на T. Georgiades. Според мнението
му, тонът се отъждествява с времето, разгледано като траене: «…Той (тонът
– А. Б.) – отбелязва T. Georgiades – съществува, докато става. Той не е Нещо (Etwas), което сега освен това звучи, а той е някакво звучащо Това (Es),
както времето е траещото Това. Звучащото Това е Нещо sui generis: то се самоконституира като време, като траещо Това. Доколкото времето е траещото
Това без субстрат, дотолкова звученето е конкретна трайност, Нещо като
Траене, Траене като Нещо (ein Etwas als Währen, ein Währen als Etwas). Нусът
схваща звучащото време, самото Траене се проявява непосредствено като
някакво първоначално Нещо… …Следователно, неспиращото звучене, доколкото Траенето е негов субстрат, не е – както например Предметът или също така говорът или мислите – някакво Нещо във времето, а някакво Нещо,
чийто начин на съществуване е Траене, Нещо, което се състои от Траене; то е
някакво Траене, което обаче се проявява като конкретно Нещо; ние схващаме
реално време»401. На тази основа и в контекста на отношението между времето и Числото, се извежда тоновото отношение, което се проявява не като
пространствено, а като числово и чисто времево402.
Тези интерпретации имат основания, доколкото методологически се приема субстанционализирането на пространството и на времето и следователно
397
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Пак там.
Пак там, с. 155-156. Авторът на тази статия не се занимава с въпроса за онтологическите характеристики на онова, което предизвиква тези представи в съзнанието.
Robert Newell, цит. произв., с. 155.
Авторът не експлицира тази аналогия.
T. Georgiades, цит. произв., с. 52. Доколкото авторът не обяснява по-нататък какво става с разглеждането на нещата «във» времето, може да се заключи, че времето, според него, и пространството, съществуват извън самите неща и по този начин се субстанционализират.
Пак там, с. 27.
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се допуска тяхното самостоятелно съществуване по отношение на движението или пък движението се приема като самостоятелно спрямо тях.
Следователно, отговорът на въпроса за характера, естеството на пространството в музикалното произведение, се намира в зависимост от общофилософските позиции, от които се изследват пространството, времето и движението. Проблемът дали музикалното произведение е форма на движението
или не, намира своето решение не толкова в рамките на философската рефлексия, колкото в областта на физиката403. Съгласно това, трудно може да се
отрече, че музикалният звук е форма на движението. Философията от своя
страна, се интересува от спецификата на тази форма на движение в един поособен план, който трансцедира и «обективистичния» аспект на физиката и
«субективистичния» аспект на психологията.
Методологическата позиция, според която движението е невъзможно извън или откъснато от времето и от пространството, води до извода за музикалното произведение като специфична пространствено-времева цялост404.
Именно това се има предвид при определянето на музикалното произведение
като организация (респ. структура – една по-скоро пространствена представа)
на времевата последователност. Проблемът по-нататък се разгръща чрез
специфичността на проявата на пространството и на времето в музикалното
произведение.
Ако се приеме, че чрез категорията «пространство» се обхваща съществуването и съсъществуването на обособени помежду си неща, то тогава пространството в музикалното произведение се проявява като различеност на
обособени неща (напр. тонът с четирите си характеристики на височина,
сила, тембър и трайност е нещо обособено). Фактът, че музикално-интонационният континуум може да бъде разчленен, фактът, че съществуват различни,
обособени помежду си музикални звукове или музикално-звукови комплекси
(чиито обаче конкретни характеристики са различни при различните музикални култури), съпоставими в различни отношения, дава правото да се говори за пространственост на музикалното произведение.
Заедно с това, съществуването на промяната, на преминаването от един
относително обособен музикален звук, или музикално-звуков комплекс към
друг (преминаване, което се извършва чрез изместване), формира времевия
403

404

Вълните са промени на плътността на еластичните тела в зависимост от времето. Физическото
понятие за вълните разглежда времето и пространството в тяхното единство. Теорията на относителността също въвежда понятието «времепространство» и доказва тяхната неотделимост.
Още Аристоксен от Тарент разглежда пространството като вътрешна характеристика на музиката. Една от неговите заслуги се състои в откриването на «…специфично музикалната пространствена представа, разтворена в квази-пространството на “пребиваващата във времето” музика». Вж. Денеш Золтай, цит. произв., с. 74-75. Georg Lukács също посочва (Georg Lukács, цит.
произв., с. 27-29) неправомерността на абсолютното разграничаване на времето от пространството, включително и в музиката.

108

аспект на музикалното произведение.
Следователно, пространството и времето в музикалното произведение се
проявяват: първото като различеност, и относителна обособеност, която е
реална и обективна (F. Schelling би казал, че различеността спада към идеалната поредица на философията); второто като последователност, изместване
(G. Hegel би казал отрицание), което също е реално и обективно и не представлява само психологическа характеристика, приписана от възприемащия
субект. Ето защо, времето и пространството в музикалното произведение са
онтологични.
Времето и пространството в музикалното произведение се проявяват и
като диалектическо единство между прекъснатост и непрекъснатост. Непрекъснатостта на пространствения аспект се определя чрез разглеждането на
музикално-интонационния континуум и чрез разглеждането на звуковия континуум, който се разчленява въз основа на културно-исторически определена
система от критерии. Прекъснатостта на времевия аспект се проявява като
измерена трайност, а трайността по този начин се проявява като артикулирана последователност (G. Hegel), въплътена в метроритмичната организация405. В този смисъл е вярно твърдението, че не диференцирането на акцентите (силен и слаб такт) произвежда метрума, а напротив, метрумът
произвежда диференцирането на акцентите406.
При това, специфичността на формата, чрез която се проявяват прекъснатостта, различеността, обособеността в музиката, се състои в тяхната мимолетност, в отсъствието на стабилност и – което е от съществено значение – в
тяхното не-зрително възприемане. Те, взети заедно, образуват съществените
характеристики на основната обективирана форма на съществуване на
музикалното произведение.
Вероятно онтологичната основа на отхвърлянето на обективното съществуване на музикалното пространство е свързана с психологическия факт, че
пространството изглежда се възприема предимно (ако не и само) зрително.
Слуховото възприятие, обаче също не е откъснато от пространственото. В
действителността никога не се възприема абстрактен звук, а само конкретни
звукове и/или звукови отношения407. Тази конкретност предполага и изисква
405
406
407

Абсолютизирането на този факт води до известната спекулация с числовите отношения.
Victor Zuckerkandl, Sound and Symbol, Princeton, University Press 1973, с. 168-169. В Robert Newell, цит. произв., с. 161.
Това е особено валидно от гледна точка на психологията, според която нещата се възприемат
«тук и сега». От философско-естетическа гледна точка и доколкото става дума за музикалното
произведение, онова, което ще бъде възприето се определя от посочената социо-културно обусловена система от критерии за разчленяване на музикално-интонационния континуум. Социокултурната обусловеност създава следователно «матрицата на възприемането», според която се
осмислят звуковите отношения. От тази позиция смисловите звукови отношения, които се възприемат, са абстрактни (вж. с. 86).
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локализация на звуковия източник (бинаурален ефект), идентифициране на
тембъра, различаване на височината408 и силата, както и на трайността.
В този смисъл, «…Когато локализираме звука, изхождайки от слухови
или зрителни данни, ние локализираме не слухови и зрителни усещания и
образи възприети в слуховото или зрителното “поле”, а реални явления, изобразени в нашите усещания, чрез възприятия в реалното пространство»409.
На тази основа трудно може да се приеме отъждествяването на музикалния процес изключително с неговия времеви аспект, който се интерпретира независимо от движението и следователно, независимо от пространството, като чиста трайност и непрекъснатост410. В същия контекст основателни възражения буди и концепцията, според която чрез феноменологическата редукция може да се постигне установяването на специфични обекти,
наречени «звукови» (респ. музикални)411. Така например Pierre Schaeffer
допуска, че звуков обект съществува когато слушането не се насочва към
външни спрямо звуковата даденост обекти, както това се случва при
слушането на индекси412 или на знакове413, а – към самата звукова даденост:
«…Звуков обект – отбелязва откривателят на musique concrète – има
доколкото съм осъществил едновременно материално и духовно, една редукция още по-строга от акусматичната414: не само ми е достатъчна информацията, предоставена от моето ухо (материално, воалът на Питагор е достатъчен, за да ме принуди към това), но тази информация вече не се отнася до
нищо друго, освен до самия звуков факт: вече не се опитвам да получа
информация за нещо друго (за комуникатора или за неговата мисъл), чрез
неговия посредник415. Самият звук е онова, към което се насочвам, онова,
което идентифицирам»416.
408
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Поне при относителния слух. В случая на абсолютния слух става дума за идентифициране на
височината.
С. Л. Рубинштейн, Основы общей психологии, Москва, Педагогика 1989, т. 1, с. 247.
T. Georgiades, цит. произв., с. 225: «…Именно първообраза на тази антиномия между непрекъснатото и дискретното, природата и Логоса, срещаме във времето: то е непрекъснато, но едновременно с това – дискретно от душата, от Нуса (Аристотел). И така музиката е континуумът
(време) като Логос (числово отношение)».
Pierre Schaeffer, цит. произв., с. 263-264 и 268.
Според терминологията на P. Schaeffer, това са звукове, които се съотнасят към определени
предмети. Галопирането на коня например, представлява един индекс, около който се разполагат различните слушателски впечатления (пак там, с. 268).
Това са звукове, обозначаващи нещата, които по отношение на тях са обозначавани. Думите в
някакъв разговор представляват знакове на идеите и концепциите, към които слушателят се насочва (пак там).
«Акусматици» са се наричали онези ученици на Питагор, които са слушали в продължение на
пет години учението без да виждат самия Питагор, който оставал зад някакъв воал. Оттам и понятието «акусматика», което означава «слушане без визуален контакт със звуковия източник»
(А. Б.).
Индексът и знакът са посредниците на нещата (А. Б.).
Пак там, с. 268.
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Тази феноменологическа интерпретация не отрича съществуването на
смисъл на музикалното произведение417. Редуцираното слушане418 не изключва проблемите за съдържанието на музикалното произведение, които всъщност са аспект на неговата онтология.

в) Аспекти на съдържанието
Смисълът, чието съществуване придава изразителен и комуникативен
характер на музикалното времепространство, както и разгледаната специфика на музикалния материал, характеризират музикалното произведение като
културен, чисто човешки продукт. Смисълът обуславя и културната специфика на формата на музикалното произведение: тя представлява смислово
времепространство. Формата на музикалното произведение е една смислова
форма. В противен случай тя би се превърнала в съвкупност от аналогови
сигнали (чисто физически обект), която може да изпълнява различни функции, но не и онези на изкуството. От тази гледна точка музикалното времепространство се вписва в специфично човешкия начин на възприемане на
действителността, характеризиращ се с присъствието на съзнание и самосъзнание.
Съзнанието и самосъзнанието се проявяват като разграничаване на субекта от неговата среда («аз», «другите», светът на предметите и т.н.) и като
негово самоидентифициране във всеки даден момент419. Съзнанието и самосъзнанието, като пространствено-времево разграничаване и идентифициране
на субекта, се намират в диалектическо взаимодействие с акта на именуването, разбиран абстрактно.
Субектът именува нещата и себе си като се разграничава от средата и се
самоосъзнава и обратното. Субектът като се разграничава от средата и се самоосъзнава, може да именува нещата. Именно тази специфика на човешкото
пространствено-времево възприятие (т.е. неговата връзка със съзнанието и
самосъзнанието) е предпоставка на всеки смисъл, включително и на смисъла
на музикалното произведение.
Още G. Hegel разглежда въпроса за отношението между «аза» и времето420, като посочва, че пространствеността се снема субективно в музи417
418
419

420

Пак там, с. 280-281.
«…Тази интенция да не се слуша нищо друго освен звуковият обект, наричаме редуцирано слушане…». Пак там, с. 268.
«…Повтарящото се “сега” отразява всеобщата идентичност на “себе си” и дава нейната опора.
Това че аз знам за нея означава: аз знам, че аз съм, който бях; аз спомням себе си еднакво. Моят
времеви орган свързва моето “себе си” с едното, повтарящо се “сега”. Моето “себе си” се конституира в “сега”, както “сега” – в моето “себе си”». T. Georgiades, цит. произв., с. 51. Срвн. също и с G. W. F. Hegel, цит. произв., с. 376-377.
«…А по-точно самият действителен “аз” принадлежи на времето, с което се съвпада, ако се абстрахираме от конкретното съдържание на съзнанието и самосъзнанието, доколкото той не е
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калното произведение: «…именно вътрешната душевност (която според G.
Hegel се изразява в музиката – А. Б.) като субективно единство е дейното
отрицание на безразличното устойчиво съществуване на нещата едно до
друго в пространството и с това е отрицателно единство»421.
Тези съображения, в съгласие с интонационната теория, разкриват смисъла на музикалното произведение не като нещо външно, което се прибавя
към него post factum или като нещо, около което се изгражда някаква музикална форма, а като иманентно «измерение», иманентна даденост на музикалното произведение. Именно разглеждането на музикалното произведение
като интонационно времепространство422, създадено с помощта на звукообозначаващи и/или звукопроизвеждащи средства, превръща проблема за
смисъла в един от проблемите на неговата онтология.
Обикновено смисълът на музикалното произведение се отъждествява с
неговото съдържание. Съдържанието, обаче не е само духовно (като различно от материалното) съдържание. Конкретният музикално-звуков материал,
използван при изграждането на дадено музикално произведение представлява също аспект на неговото съдържание, а именно материалния аспект,
който може да бъде изследван с математическа точност423. От тази гледна
точка съдържанието на музикалното произведение е двустранно424. В случая
анализът се интересува от смисловата страна на съдържанието на музикалното произведение.
Разглеждането на интонационното времепространство, което приема
смисъла като иманентна даденост на музикалното произведение, премества
акцента върху проблема за спецификата, в зависимост от която се проявява
този смисъл. Ако се приеме, че става дума за специфично музикален смисъл,
който не може да бъде съотнесен към нищо друго, освен до самата музика
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нищо, освен това празно движение, да поставя себе си като нещо друго и да снема това изменение, т.е. да запазва в него самия себе си, “аза” и само “аза” като такъв. “Азът” е във времето и
времето е битието на самия субект…». G. W. F. Hegel, цит. произв., с. 377.
G. W. F. Hegel, цит. произв., с. 376.
Прилагателното «интонационно» подсеща спецификата на материала. При това то прави излишно подчертаването на факта, че тази организация на времевата последователност (този тип
времепространство) носи изразителни и комуникативни функции, доколкото интонационната
теория се основава именно на тази специфика на човешкото говорно и музикално звукоизявяване.
Този тип изследване на музикалното произведение се провежда от музикалния анализ.
Срвн. с Eberhard Lippold, цит. произв., с. 50: «…Можем да определим художественото съдържание като съвкупността от всички вътрешни качества, елементи и процеси на художественото
произведение, които се явяват като резултати от цялостното реализиращо се художествено усвояване, в единството на познание, оценка и художествено създаване на формата». Същият автор посочва (пак там, с. 41) и онова, което произлиза и от досегашния анализ: не е правомерно
да се отъждествява съдържанието на музикалното произведение с неговата същност. Такова отъждествяване се прави напр. от Крум Ангелов (Основи на музикалната естетика, София, Музика 1980, с. 87).
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(според теорията на Eduard Hanslik), то този смисъл не може да бъде описан
или предаден чрез никакви понятия, тъй като те представляват нещо
извънмузикално. Действително, може да се отбележи, че музикалното произведение не носи никакъв понятиен смисъл. Смисълът на музикалното произведение (ако изобщо съществува) не е изразен чрез понятия, които биха
могли, по израза на Immanuel Kant, да доставят някаква култура на духа425.
Независимо от това музиката «…все пак вълнува душата по-многообразно и
макар само преходно, по-дълбоко…»426.
Според I. Kant, имащ своето място в една многовековна традиция, чието
начало поставят питагорейците и тя продължава до наши дни, смисълът на
музикалното произведение е чисто емоционален, афективен. Това се дължи
предимно на неговия непонятиен характер, а «играта на мислите», която то
поражда, се дължи на асоциациите427. От тази гледна точка ако изобщо е позволено да става дума за идеен смисъл, за идейно съдържание на музикалното
произведение, то това съдържание или е резултат от асоциации, или е само
специфично вътрешно-музикално и няма нищо общо с нищо извън-музикално, дори и с емоциите (според теорията на E. Hanslik).
Оттук, появата на произведения, при които изразяването на определени
идеи и понятия е централен момент (и централен проблем)428, или на произведения, които представляват музикално изобразяване не само на определени
социални събития429, но и на природата, става възможна след като тези
произведения могат да предизвикват по асоциативен (и/или синестетичен)
път представи, свързани със съответните понятия, представи, събития и т.н..
Различните асоциативни «пътища» представляват исторически продукт и се
формират в рамките на дадена музикална култура чрез включването на различните произведения в нейната традиция. Това е процес, чрез който използваният музикален материал придобива конвенционален характер.
Изразяването на определени идеи и понятия чрез определени музикални
произведения, обаче представлява частен случай в историята на инструменталната музика. Не може да се твърди със сигурност, че всички музикални
произведения изразяват и изобразяват определени идеи и понятия. От друга
страна всички музикални произведения са израз на определени естетически
идеи и – нещо повече – представляват единство на познание и оценка. Или, с
други думи, съдържанието на музикалното произведение, (както и съдържанието на всички произведения на изкуството) винаги включва някакви
425
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I. Kant, цит. произв., с. 223.
Пак там, с. 222.
Пак там.
Напр. симфониите на L. v. Beethoven.
Напр. споменатата La bataille de Marignan (1545) на Clément Jannequin.
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мисли430, доколкото е образен израз на представите на творческия субект за
организацията на «…човешкия свят на представите и емоциите – свят, който
е реален, но е получен от живота чрез абстракция и обобщение…»431.
Наред с това, ограничаването на творческия субект (индивидуален или
колективен) в определени форми на организацията на интонационното времепространство предполага (и представлява) познание на повтарящите се
отношения между нещата в реалната действителност, сравнение, анализ и
синтез, абстракция и обобщение432. Тези процеси са характерни също и за
историческото кристализиране и конвенционализиране на музикалния материал в рамките на дадена музикална култура433. Това от своя страна предполага и представлява (както се посочи) избор (и следователно – оценка) на
определени форми на организация на звуковия континуум. С други думи,
съдържанието на музикалното произведение предполага (и представлява)
познание и оценка на емоционалната и звуковата действителност. При това
емоционалната действителност е свързана както със социалната, така и с
природната действителност.
Следователно, независимо от механизма, по който се осъществява изразяването и предаването на смисъла на музикалното произведение (асоциативен,
синестетичен или който и да е друг механизъм), непонятийният начин, по
който то оказва своето емоционално въздействие все още не доказва отсъствието на идейно и понятийно съдържание (вътрешно- или извън-музикално).
Нещо повече, понятийността на музикалното произведение е иманентно
дадена и присъща независимо от това, дали то изразява и изобразява определени идеи и понятия или не. Спецификата пък на начина, по който чрез
музикалното произведение се изразява идейно-понятийното и емоционалното
съдържание, се състои в посочения вече механизъм на асоциациите, в явлението на синестезията и главно в познавателната същност на специфичния
начин, по който човекът усвоява чрез музиката действителността.
В този смисъл интонационното времепространство е форма на субективно отражение на обективната действителност и от тази гледна точка «вътрешно-музикалният» смисъл се намира в зависимост от «външно-музикал430
431
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Арнолд Сохор, Музыка как вид искусства, Москва, Государственное музыкальное издательство
1961, с. 14-15.
Sidney Finkelstein, How Music expresses Ideas, Athens, Ekdotiki Estia. Срвн. също и с Georg
Lukács, цит. произв., с. 17, където се посочва, че емоциите сигурно са просъществували доста
дълго време като конкретни, диференцирани форми и «…са действували по този начин преди
хората да ги редуцират като специфични афекти към един концептуален и обединяващ общ
знаменател. Сигурно е и, че преди лингвистично-концептуалното субсумиране към едно от обединяващите наименования, се е осъществил емоционален синтез в групи и подгрупи по двойки». В този смисъл може да се говори за абстрактност на музиката като вид изкуство.
Арнолд Сохор, цит. произв., с. 103.
Музикалните ладове, например, представляват исторически породени абстракции.
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ния». Нещо повече, тяхното противопоставяне се оказва неправомерно. Прилагателното «вътрешно-музикален» има смисъл доколкото чрез него се подчертава спецификата на този тип отражение434. Както посочва Eberhard Lippold, «…Отражението не е само един “аспект” на музикално-естетическото
усвояване на действителността, а представлява неговата определяща основа.
То не се ограничава до познавателния аспект на музикалното произведение, а
представлява комплексно, музикално-творческо реагиране спрямо социално
детерминираната жизнедейност и включва гносеологическата (в тесния
смисъл) страна на музиката, както и нейния оценъчен аспект»435. Може да се
добави, че тези два аспекта винаги са емоционално «натоварени».
Същата специфика се изразява и чрез понятията «музикално мислене» и
«музикална мисъл». Музикалното мислене представлява специфична форма
на мислене (респ. на отражение), в която съотношението между рационалното (мисъл) и ирационалното (емоция) начало е различно от други форми,
като например научната436. Именно характерът на това съотношение поражда
трудността (и дори невъзможността) за вербализиране смисъла на музикалното произведение. В случая възможността за преводимост на дадена система от значения (смисловото съдържание на музикалното произведение) чрез
друга знакова система (словесния език) е сведена до минимум.
Музикалните мисли, на свой ред, представляват емоционално-логически
смислови единици, до които може да бъде разчленен музикално-интонационният континуум на произведението. Поради това понятието «музикална мисъл» може да бъде съразмерно на понятието «интонация»437. В този контекст
смисловата страна на съдържанието на музикалното произведение е синтез
между ирационалното и рационалното начало.
Определението следователно, за музикалната мисъл като «…кратка,
изпъкваща тонова последователност, чието свойство е да изразява емоции
музикално»438, се оказва недостатъчно, доколкото обръща внимание само
върху израза на емоционалността и не подчертава синтеза между рационалното и емоционалното начало.
Музикалната мисъл се свързва с музикалната тема, доколкото последната
е материален носител на първата. Ето защо, отъждествяването на музикал434
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По въпроса относно различните типове отражение, срвн. с Eberhard Lippold, Intonation und Widerspiegelung. Neue Gedanken zu einem alten Problem – в: Musikästhetik in der Diskussion, Leipzig,
VEB Deutscher Verlag für Musik 1981, с. 14.
Пак там, с. 15.
В. П. Бобровский, Тематизм как фактор музыкального мышления. Очерки, Москва, Музыка
1989, с. 7-13. Стоян Стоянов, Интонация и музикален образ, София, БАН 1973, с. 40-41, 62.
Срвн. със Стоян Стоянов, цит. произв., пак там.
Ulrich Leisinger, Was sind musikalische Gedanken? – Archiv für Musikwissenschaft, Heft 2, 1990 с.
118.
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ната мисъл с музикалната тема439 (което впрочем характеризира определен
период от историята на «западноевропейската» музика) се оказва относително и в известен смисъл неправомерно. Това е особено валидно, за проявите на «а-тематизъм» от страна на авангардната музика през XX век440. В
същия смисъл трудно може да се приеме и еднозначното отношение между
музикална мисъл и афект441. Мисълта е относително самостоятелна спрямо
своя материален носител, поради което даден материален носител може да
приеме различни интерпретации от страна на реципиента.
Разглеждането на музикалната мисъл като емоционално-логическа смислова единица прави проблематично приемането на теорията, според която
музиката като цяло и следователно, и музикалното мислене (респ. посочената
форма на отражение), представляват форма на подражание. Тази е позицията
на Georg Lukács442. Според него подражанието е тъждествено на изобразяването. Отстоявайки спецификата на музикалното отражение, G. Lukács
разглежда музиката като двойно подражание: подражание (т.е. изобразяване)
на емоциите, които подражават (т.е. изобразяват) действителността443. Процесите на историческото формиране на музикалния материал и на въплъщаването на емоции и мисли в определени негови форми (които по този
начин могат да се разглеждат само като смислови форми) представляват
доста по-сложни реализации, от онези, които може да опише понятието
«подражание».
Музикалните идеи (или замисли) в процеса на творчеството се трансформират в музикални мисли. Те в течение на същия процес се синтезират в
цялостна динамична система, наречена «музикален образ». Основната
обективирана форма на съществуване на музикалното произведение представлява материалния носител на този образ444. Относителната самостоятелност на музикалната мисъл спрямо нейния материален носител означава
относителна самостоятелност на идейно-емоционалното съдържание от
музикалната форма, и на образа от произведението. Върху тази относителна
439
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Пак там.
Donald Mitchell, като сравнява музикалната тема с изобразения предмет (D. Mitchell, цит.
произв., с. 90), посочва, че «…музиката следва живописта в абстракцията…». Според него абстрактната музика е тъждествена с атематичната музика. Съгласно това, музиката е абстрактна
в двоен смисъл: като емоционално-логическа абстракция (вж. с. 112-113) и като определено художествено направление.
Ulrich Leisinger, цит. произв., пак там: «…Една музикална мисъл е по този начин носител на някакъв афект».
Georg Lukács, цит. произв., по-специално с. 41 и 46.
Критика на тази теория, както и на концепцията на Zofia Lissa по същия въпрос, е направена от
Eberhard Lippold, пак там, с. 15-17.
Именно характерът на основната обективирана форма на музикалното произведение обуславя
музикалния образ като динамична система. По въпроса на музикалния образ като структура и
процес вж. по-подробно С. Стоянов, цит. произв., с. 122-132.
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самостоятелност се основава многозначността на въплътения в музикалното
произведение смисъл.
Този факт не е от второстепенно значение за разгръщането на процеса на
музикалното общуване. Тъкмо обратното. Това, което реципиентът възприема като смислова страна на съдържанието на музикалното произведение не
винаги съвпада с онова, което субектът-творец въплъщава в него. Нещо
повече. Музикалният образ се отличава със своята многозначност, поради
което това, което възприема реципиентът се разграничава от онова, което
изразява (или изобразява) творецът. Разграничаването на понятията «слушателска картина» (вж. с. 79) и «музикална мисъл» съответства на разграничаването на аспектите на реципиента и композитора съответно445.
На тази основа процесът на музикалното възприемане може да се представи, в общи линии и с известна условност, като възход от звуковите представи, които се формират в слушателски картини, към възприемането на цялостния музикален образ.
Многозначността на музикалния образ не означава отричане на неговата
обективност (тук може да се направи известна аналогия с проблема за обективността на музикалния материал). Все пак самостоятелността на музикалните мисли и на музикалния образ е относителна, което означава, че разликите в интерпретациите от страна на реципиента варират в определени
рамки. Обективността на музикалния образ (респ. на смисъла на музикалното
произведение) се определя именно чрез тях. Естествено, това е валидно за
дадена музикална култура и за определен период от време. Едно и също
музикално произведение може да придобие различен смисъл през друг
исторически период. Тези промени са резултат от изменението не на самото
произведение, а на реципиента и на социо-културните условия, при които се
осъществява това възприемане446. В този смисъл, човекът от XX век никога
не би могъл да възприеме музиката на J. S. Bach, както я е възприемал човекът от XVIII век.
Обективността на музикалния образ, която така и се оказва относителна,
не може да се твърди че съществува при едно и също музикално произведение, което се възприема от различни помежду си музикални култури. Например, племената, които живеят в Цейлон не биха могли да възприемат онова,
което е въплътено като идейно-емоционално съдържание в «Erwartung» на
Arnold Schoenberg. Това обаче, не означава, че е изключено разбирането и
взаимното влияние (което понякога води до възникване на нещо качествено
445
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Това разграничаване е валидно за «западноевропейската» музикална култура и то откакто музикалният живот се рационализира и се появяват композиторът, изпълнителят и реципиентът като
различни субекти.
Вж. с. 104 и бележка 216.
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различно) между различните музикални култури.
Накрая, социо-културната относителност, като граница на обективността,
е едновременно и определящ фактор за смисловото съдържание на музикалното произведение. Както реципиентът от даден исторически период (и/или
дадена музикална култура) не чува в произведението същия смисъл, който
чува в него реципиентът от друг период (и/или друга музикална култура), по
същия начин творецът от един исторически период (и/или дадена музикална
култура) въплъщава в произведението адекватно на този период (и/или на
тази култура) съдържание, със също така адекватни начини и средства (за което и стана дума при разглеждането на социално-историческата обусловеност
на музикалния материал)447.
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За музикалния образ като отношение между субекта и обективната действителност вж. по-подробно С. Стоянов, цит. произв., пак там.

ГЛАВА IV
РАЦИОНАЛИЗИРАНИЯТ МУЗИКАЛЕН ЖИВОТ
Както бе отбелязано в уводната глава, понятията «музикално изкуство» и «музикален живот» не съвпадат по съдържанието си. Музикалният
живот представлява динамична система от разнопорядкови междусубектни
отношения, чийто системообразуващ фактор се състои в специфичното отношение между социалния субект и физическата субстанция (вж. с. 74-76).
Физическата субстанция, благодарение на специфичното субект-обектно
отношение се превръща в музикален материал, не съществува в никакво
аморфно състояние и винаги се проявява чрез определени форми на организация. Тези форми са социално-исторически породени абстракции. Музикалният живот включва, освен par excellence художествено-естетическите процеси на музикалното творчество, изпълнение и възприемане, също и редица
други, необходими за осъществяването на музикалното общуване процеси,
които не могат да се характеризират като «художествено-естетически».
В условната схема номер 15, която в известен смисъл обобщава не само
реда на изложението, но и развитата концепция за тази форма на художествената дейност и на художественото съзнание, е представена схематично
системата от различните процеси, съставящи музикалния живот.
Схема 15.
Съдържание
Музикален образ
Идейно
Форма

Височина
Синхрония
(хармония)

Емоционално
Смисъл

Метроритмика
Тон

Тембър

Диахрония
(мелос)

Динамика

Създаване

Възприемане
Разпространение
Изпълнение

Темпо

Възпроизводство

Съхраняване

На преден план в схемата излизат процесите, които се включват в понятието «музикален живот». В нейния център е поставено музикалното произ-
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ведение, чиято същност като интонационно времепространство (организиран
материал) е илюстрирана на заден план. Елементите, които съставляват музикалния материал, са представени като обект на дейността по създаване на
музикалното произведение, а цялостната структура на музикалното произведение е представена в тази схема като обект на дейностите по възприемането,
разпространението, възпроизводството и съхраняването му. Този е и смисълът на определеното «подреждане» на музикалния материал и на структурата
на музикалното произведение в схемата. Представено е също така и взаимодействието на всичките тези структури и процеси с музикалното съзнание.
Условността на схемата определя нейните ограничения, макар че тя в
известен смисъл допълва схема 2: тук не са показани мястото и ролята на
техническото средство, както и взаимодействията с останалите структури и
процеси на социума, чиято съставна част е музикалният живот. Също така не
са отразени социо-културната и историческата конкретност на музикалния
живот, които се обуславят от взаимодействията му с останалите социални
динамични структури, взаимодействията между различните форми на общественото съзнание и музикалното съзнание и най-сетне, от различните взаимодействия между съзнанието и реалните динамични структури.
Развитите съображения очертават посоченото (вж. с. 33) второ равнище,
или втори аспект на проблемите, свързани с музикалния живот. Това е равнището, определено като «социологическо». При него се интерпретират взаимодействията между музикалния живот и останалите сфери на обществото.
Всъщност тук става дума за механизмите, по които се осъществява взаимодействието между музикалния живот и останалите социални динамични
структури. Част от тези механизми, а именно взаимодействието между социалните реалии, различните ценностни системи, съставляващи светоусещането, художественото и по-конкретно музикалното съзнание и процесите на
създаването и възприемането на музикалното произведение, беше вече разгледана при анализа на музикалния материал и на музикалното произведение.

1. Основни предпоставки и детерминанти
В рамките на рационализирания музикален живот, разнообразните
процеси проявяват типичните характеристики на изследователски модел.
Съвкупността от отношенията, които се включват в него, съществува и се
разгръща по повод и въз основа на определена форма на организация на
музикалния материал – музикалното произведение. Основната обективирана
форма на съществуване на музикалното произведение представлява резултат
от музикално-творческата дейност (вж. с. 34) и в рамките на посочения тип
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музикален живот – нейна цел.
Съгласно това, основната обективирана форма на съществуване на музикалното произведение е обект на различните дейности (съхраняване, възпроизводство, разпространение и възприемане), което и определя тяхното
подвеждане към общата категория «музикален живот»539. Още в уводната
глава, тази категория беше определена като онтологическа, доколкото тя
обозначава дадено обективно съществуващо явление, и като гносеологическа, доколкото представлява отражение на същото обективно явление.
Онтологически музикалният живот съставлява специфична област на социалната действителност и се намира във взаимодействие с останалите динамични подсистеми, от които се състои тя (вж. условната схема номер 2, с. 18). В
този контекст, с оглед методологическата позиция на диалектическото взаимодействие между субекта и обекта в процеса на дейността, музикалният
живот, включва съвкупността от разнообразни дейности и процеси, обуславя
се не само от качествените характеристики на субекта, но и от качествените
характеристики на обекта.
Следователно, музикалният живот качествено се определя и от характерните черти на социума, в чиито рамки той протича, и от differentia specifica на
основната обективирана форма на съществуване на музикалното произведение (интонационно времепространство).

а) Естествени предпоставки и детерминанти
Запазването на музикалното произведение като ценност, се намира в
зависимост от възможността да се отрече една негова съществена характеристика – неговото непрекъснато превръщане в минало. Тази е причината,
поради която още от античността се е наложило изработването на такива
технически средства и технологически процедури, чрез използването на
които става възможно практическото отрицание на непрекъснатото анулиране на неговото «тук и сега», на неговото настояще и превръщането му в
минало.
539

Според терминологията на други изследователи, понятието «музикален живот» е тъждествено
на понятието «музикален праксис». Вж. по-подробно в Elisabeth Haselauer, Handbuch der Musiksoziologie, Köln, Hermann Böhlaus Nachfolger 1980, с. 140-141 и 231. Музикалният праксис се
разбира в смисъл на социална структура от отношения (по терминологията на K. Blaukopf –
единство на «начините на музикалното поведение» – «musikalische Verhaltensweisen», закономерностите на това поведение и «музикалните поведенчески очаквания» – «musikalische Verhaltehnserwartungen») и следователно се разглежда в съвсем различен смисъл от този на направения анализ за същностната връзка между човешката дейност и музикалния материал. Последната представлява основа за възникването на неговите различни форми на организация (в това
число и на музикалното произведение). Следва също да се отбележи, че понятието «музикален
праксис» се развива в духа на Веберовата концепция за социалното действие (K. Blaukopf, цит.
произв., с. 17-22).
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Отбелязаната характеристика на основната обективирана форма на съществуване на музикалното произведение издига редица проблеми, засягащи
определянето на онази инвариантност, която би могла да се квалифицира
като негова автентичност540. Този въпрос е значим също и от гледна точка на
реализацията на комуникативните и изразителните функции на музикалното
произведение, както и от гледна точка на неговото подвеждане към дадена
традиция. За да стане възможно взаимодействието между творбата и аудиторията, е необходимо възпроизводството на музикалното произведение (импровизацията се изключва). Доколкото става дума за включването на музикалното произведение в дадена традиция, въпросът се отнася и към формирането на музикалното съзнание. Очевидно, в случая не може да става дума за
«материална трайност», която би могла да бъде основа за характеризирането
на тази форма на съществуване на музикалното произведение като «историческо сведение», в противовес на онова, което е валидно за произведенията
на редица други форми на изкуството.
Според тези съображения, самото естество на музикалното произведение
определя социалната потребност от неговото възпроизводство, която пък на
свой ред налага изработването на съответните технически средства. За да
бъде възпроизведено музикалното произведение, трябва обаче преди това то
да бъде запазено. Потребността от съхраняване на музикалното произведение, не може да се удовлетвори само с възможностите, които предлага човешката памет, дори и колективната, при условията, на превръщане на
музикалния живот в относително обособена сфера в рамките на живота на
обществото, а още повече в условията, при които тази сфера е вътрешно
силно диференцирана.
Според това, възпроизводството на музикалното произведение се намира
в тясна зависимост от възможността то да бъде съхранено. Обективираните
форми на съществуването на музикалното произведение, чрез които то се
съхранява и може да се възпроизвежда, по необходимост променят неговата
основна обективирана форма на съществуване, а именно звуковата форма.
Следва да се добави, че съхраняването на произведенията на редица други
форми на изкуството не е необходимо да се реализира чрез някаква друга –
различна от онази, чрез която те се възприемат – обективирана форма на
тяхното съществуване. Потребността от превръщането на основната обективирана форма на съществуване на музикалното произведение в някаква друга
изразява още една отличителна черта на музикалното произведение, в сравнение с произведенията на други форми на изкуството, например в сравнение
540

Walter Benjamin посочва, че «…Автентичността на една творба е съвкупността от всичко, което
тя носи със себе си още от своя произход, от нейната материална трайност до качеството й на
исторически свидетел» (Walter Benjamin, цит. произв., с. 342-343).
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с произведенията на така наречените «пространствени» изкуства. Тази
характеристика на музикалното произведение, напротив, е обща за него и
произведенията на така наречените «времеви» изкуства. Същото например е
валидно и за театъра, и за киното.
Съхраняването, възпроизводството, разпространението и най-сетне възприемането на музикалното произведение, следователно зависят: първо, от
възможността за превръщането на неговата звукова форма на съществуване в
някаква друга (с оглед тя да бъде запазена) и второ, от възможността тази
превърната форма на съществуване да бъде възстановена.
Тези възможности, които са предпоставки за рационализирания музикален живот, имат не само практическо, но и теоретическо значение. Въз основа на тяхното историческо развитите и съответното развитие на техническите
средства, чрез които те се превръщат в действителност, Curt Sachs предлага
следната периодизация на историята на музиката:
1. Ненотирана музика (т.е. музика, нефиксирана чрез някакъв вид нотно
писмо), при която композиторът и изпълнителят са един и същ индивид. Без него музиката не може да се разпространи и нейната трайност
се намира в зависимост само от несигурната устна традиция.
2. Нотирана музика, при която се диференцират композиторът от изпълнителя и която придобива скромни възможности за разпространение и
за трайно съществуване.
3. Отпечатана музика, при която се засилват възможностите за разпространение и за трайно съществуване на музикалното произведение.
4. Технически записана музика, при която настъпва пълно отделяне на
възпроизводството от реалното изпълнение. На този етап съществуват
неограничени възможности за разпространението на музикалното произведение и за неговото съществуване в първоначалния начин на
изпълнение541. Според Kurt Blaukopf, този последен етап е предизвикал
мутация на музикалния праксис542.
Самата звукова природа на основната обективирана форма на съществуването на музикалното произведение се оказва следователно, един от факторите с основополагащо значение за структурирането и функционирането (или
дисфункционирането) на музикалния живот. Както ще стане ясно по-нататък,
тя е и фактор за неговото взаимодействие с останалите динамични социални
структури. На тази основа, инвариантността на основната обективирана форма на съществуване на музикалното произведение, която би могла да се
определи като негова автентичност, фактически представлява социо-култу541
542

Curt Sachs, Our musical Heritage, New York 1948, с. 378. Цитирано по K. Blaukopf, цит. произв.,
с. 241.
K. Blaukopf, пак там.
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рен, исторически продукт. Не всички музикални култури са преминали през
посочените етапи и дори днес съществуват форми на музикална култура,
които остават на равнището на първия етап. В този смисъл, само през епохата на своето техническо съхраняване и възпроизводство основната обективирана форма на съществуване на музикалното произведение се превръща в
елемент на неговата автентичност.
Исторически погледнато, първата обективирана форма на съществуване
на музикалното произведение, различна от звуковата, е писмената форма.
Това е валидно и за речевата форма на общуването. Писмената форма на
съществуване на музикалното произведение продължава да изпълнява съществена роля дори през епохата на неговото механично, магнитно, цветово,
цифрово и холографско съхраняване и възпроизводство. Все пак (или все
още) музикалната партитура се използува от по-голямата част от композиторите и изпълнителите, докато различните форми на съхраняване и съответно на възпроизводство на музикалното произведение се реализират върху
нейната основа.
Обективираните форми на съществуване на музикалното произведение,
които са различни от основната, са поставили редица въпроси пред теоретиците, изследващи музикалното изкуство и музикалния живот. Писмената
форма, например, налага представата за формираната форма (вж. с. 103).
Освен това, тя е основата, върху която се осъществяват редица промени в
различните дейности на музикалния живот: музикалното произведение трябва да бъде «дешифрирано» и интерпретирано от изпълнителя, преди то да
влезе във взаимодействие с аудиторията.
Отношението между композитора и изпълнителя, следователно, се опосредствува от музикалната партитура, както и отношението между композитора и аудиторията се опосредствува от изпълнителя. По този начин обаче,
«…композиторът стига до положението на човек, който е загубил възможността да говори и е принуден да предава своите мисли, като пише писма до
някаква аудитория, която не знае да чете»543. Оттук и споровете за интерпретацията на музикалното произведение от страна на изпълнителя544, чиято
логическа крайност стига до съмнението в реалното съществуване на произведението545.
Според тази концепция, музикалното произведение е нереално, поради
това че съществува само във въображението и всеки път аудиторията възпри543
544
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Aaron Copland, Music and Imagination, Athens, Nefeli 1980, с. 85.
Вж. например Enrico Fubini, цит. произв., с. 183, Aaron Copland, цит. произв., с. 84-89, George
Pilka, Светът на музиката, Athens, Kalvos 1968, с. 73-131, Игор Стравински, цит. произв., с.
131-142.
Jean-Paul Sartre, цит. произв., с. 372-384.
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ема само някакъв негов аналог546. Художникът никога не може да реализира
нито един свой замисъл. Онова, което той реализира е аналог на замислите,
които са действителни, но не са реални, тъй като съществуват само в неговото въображение. Следователно, художественото произведение представлява
нещо материално, което бива «посещавано» от нещо нереално, всеки път
когато влиза във взаимодействие с възприемащия субект547 (в това и се
състои неговата интенсионална същност). В случая, феноменологическата
методология довежда логически до извода, че музикалното произведение не
съществува обективно като единство на форма и идейно-емоционален
смисъл.
Онтологическата основа на тази концепция има своите основания в
превръщанията на обективираните форми на съществуването на музикалното
произведение от една в друга. Съгласно метода, използван в настоящия анализ, музикалното произведение по необходимост съществува и чрез форми,
различни от звуковата. Магнитният или цифровият запис, писменият музикален текст и останалите обективирани форми на съществуване на музикалното произведение не са по-малко реални от основната и следователно не го
превръщат в нереално.
Също така фактът, че въпреки различните интерпретации дадено произведение се идентифицира като такова, дава основания за убеждението, че
съществуват инвариантни параметри на музикалното произведение, чието
изменение го превръща в друго548. Същевременно, съществуват променливи
параметри549, благодарение на които изпълнението не представлява някакъв
вид механичен «превод», а творческа интерпретация550. Многообразието на
идейно-емоционалния смисъл, доказва на свой ред по-скоро многозначността
на музикалния образ, отколкото неговото нереално съществуване.
Писмената форма на съществуване на музикалното произведение представлява техническата основа, върху която се обособява и развива едно ново
изкуство, в рамките на музикалното изкуство – музикалното изпълнение551.
546
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Jean-Paul Sartre, пак там.
Както посочва N. Hartmann, обективациите на духа – а художественото произведение е такава
обективация – имат двуслойна природа: първият слой се състои от реалния преден план на физическото съществуване на художественото произведение и вторият слой се състои от иреалния
заден план, който се явява посредством първия.
Напр. мелодичната линия, метроритмичната структура и др.
Напр. динамиката, фактура и др.
В електронната музика тези променливи се елиминират. В посочения пример в схема 11, честотите (горната част на схемата), тяхната времева трайност (средната част) и динамиката (долната
част) са точно фиксирани – нещо, което не остава никакви възможности за различия, между
различните интерпретации.
Анализът в случая се абстрахира от разгледаната в предните глави вътрешна логика на развитие на музикалното изкуство, която съдействува за отделянето на композитора от изпълнителя.
Към тази логика спада развитието на инструменталната музика, което, обаче е свързано (както
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Такова диференциране на различните дейности в рамките на музикалния
живот, се обуславя на първо място, от самото естество на музикалното произведение, както и от техническите възможности на дадено общество, и второ,
от съответните социални потребности, които това естество поражда. От тази
гледна точка посочената периодизация на историята на музиката, не изразява
някакъв вид технологичен детерминизъм, а се основава върху реалните предпоставки на музикалния живот, включва както разделението на дейностите,
така и неговите технически предпоставки. Те са именно средствата за съхраняването, възпроизводството и разпространението на музикалното произведение.
Оттук следва, че предпоставките на музикалния живот, които се оказват и
негови детерминанти, имат както обективен, естествен, така и субективен,
социален характер. Онези физиологически и биологически качества на субекта, които стават естествените предпоставки на неговата способност да се
изразява и да общува музикално, т.е. да интонира музикално552, спадат също
към естествените предпоставки на музикалния живот.
С развитието на господството на човека върху природата, обаче тяхната
роля се оказва подчинена и «канализирана» от социо-културните обусловености. Разбира се, не само музикалният живот, но също и съществуването
на самото музикално произведение биха били невъзможни при отсъствието
на тези предпоставки. Те, обаче не могат да придадат качествени характеристики на музикалния живот. По начало, естествените предпоставки, найзначителна от които е естеството на музикалното произведение, играят
известна роля за неговото структуриране и функциониране, а посочените
характеристики се обуславят от социалните предпоставки, към които спадат
съответните потребности.
Обективният характер на естествените предпоставки на музикалния живот се определя от факта, че те са независими от социалния субект.
Субективният пък характер на социалните детерминанти и предпоставки
следва от условието, че те са немислими извън рамките на социално-исторически обусловените форми на дейността на социалния субект и са възможни
само като социални процеси, т.е. те се намират в зависимост от социалния
субект. Въпреки че естествените и социалните предпоставки за музикалния
живот не са от един и същ порядък, вторите са невъзможни при отсъствието
на първите. Социалните предпоставки са невъзможни без естествените, което
и обуславя необходимостта последните да се вземат под внимание. В случая
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се посочи при разглеждането на музикалния материал) с промените в музикално-естетическите
представи, под въздействието и на външни спрямо музикалния живот промени.
В случая анализът се абстрахира от същностната общност между музикално и говорно интониране.
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отношението между тях може да се опише, чрез мисълта на Francis Bacon:
«…Природата може да се победи само чрез подчинение»553.

б) Социални предпоставки и детерминанти
б.1) Социалната потребност
Доколкото вътрешното диференциране на музикалния живот е социално-исторически продукт, дотолкова неговите разнообразни дейности и
процеси се осъществяват в синкретична форма. Синкретичното съществуване
на музикалния живот продължава до епохата на възникването на онези
социални потребности и онези технически предпоставки, които не само
позволяват, но същевременно и налагат неговото вътрешно диференциране и
неговото относително обособяване от останалите сфери на обществото. Тези
фактори, на свой ред са свързани и се намират в зависимост от по-общите
социо-културни промени. Необходимо е следователно, и формирането на
онази социална среда, която ще изисква подобно разделение на различните
дейности в рамките на музикалния живот.
Естествено, развитието и усложняването на самите музикални форми и
общо взето развитието на музикалния материал имат също своето значение
за диференцирането на музикалния живот. По същия начин, условията, които
налагат техническото съхраняване и възпроизводство на музикалното произведение са както от външно-, така и от вътрешно-музикален характер. В случая, обаче анализът се интересува преди всичко от външните, спрямо музиката, детерминанти.
Промяната в социалния статус на музикалното произведение, която го
превръща в независима красота се поставя от историческия момент, от който
води началото си господството на неговата експозиционна стойност. Тази
промяна е предпоставка за възникването на социалната потребност от горепосоченото разделение на дейностите в рамките на музикалния живот, както
и за неговото относително обособяване, водещо до функционалния монизъм
на музикалното произведение. Музикалното произведение престава да изпълнява функциите на съпровод, подчертаващ и засилващ емоционално редица
извън-художествени и извън-естетически социални дейности (макар че никаква дейност не е напълно лишена от известни естетически елементи). Неговото естетическо възприемане става център на вниманието и от тази гледна
точка се стига до обособяването и впоследствие господството на неговия
естетически принцип, до господството на неговите естетически функции.
Въз основа на тези промени вече става не просто възможно, а преди
553

Антология европейска философия, София, Наука и изкуство 1985, с. 34.
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всичко необходимо възникването на новите функции на концертната зала,
които на свой ред налагат по-нататъшните промени в музикалния живот.
Всички промени, които очертават обаче процеса на рационализирането на
музикалния живот, идват като следствие от по-дълбоките промени в мирогледа на хората под въздействието на новите условия, които се създават към
края на средновековието и особено към края на XVIII – началото на XIX век.
Новите условия се характеризират преди всичко с постепенното освобождаване на субекта, и следователно и на творците от отношенията на лична
зависимост (вж. с. 39). Това освобождаване пък, е една от предпоставките за
формирането на такива условия, при които човекът започва да се осъзнава
като същество, творящо самия себе си и своята съдба (типичен пример в това
отношение представлява W. A. Mozart). Така, «индивидуалната вътрешна
същност на независимия свободен индивид»554 се превръща в основно съдържание на музикалното произведение. От друга страна, тези процеси, като
променят общо-естетическите представи, внасят дълбоки промени не само в
съдържанието на музикалното произведение, но също и в неговата структура.
Вече се посочи значението на промяната на представата за времето (вж. с.
43), която играе съществена роля за структурирането на музикалното произведение. В това си качество тя става и опосредствуващо звено между посочените по-общи промени и тяхното отразяване в самата структура на музикалното произведение.
На първо място, векторната представа за времето се свързва с principium
individuationis: всяко събитие се отличава със своята изключителност и
неповторимост. Тази представа не може да възникне при условията, когато
индивидът все още не е обособен. На второ място, нейното значение за
структурирането на музикалното произведение и за изразяването по този
начин на определен идейно-емоционален смисъл, намира своето онтологическо основание както в същността на музикалния материал като отношение,
така и в същността на музикалното произведение като интонационно времепространство. Смисълът, за който става дума, в общи линии се заключава в
издигането на драматичния конфликт, с поливариантността на неговите решения и с неговата изключителност, в центъра на вниманието (вж. с. 43).
Структурата на класическата форма на симфонията-рондо е типичен пример, отразяващ посочената представа за времето. От тази позиция може да се
обясни вече ясното разграничаване между въведението, развитието (разработката) на темата, кулминационната точка, при която конфликтът се проявява с цялата си острота, и развръзката на драматичния конфликт, или съмнението по отношение на неговото решаване (схема 16).
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Симфония – Рондо

Промените в структурата и в съдържанието на
музикалното произведение, следователно отразя- Схема 16.
ват промените в структурата и функционирането
Векторна
на музикалния живот, както и по-общите промени,
представа за
времето
които се осъществяват в обществото. Тук не става
дума за непосредствено отразяване на тези промеИзраз в музикалното
ни в самото музикално произведение. Разгледаното
произведение
отразяване се опосредствува от светогледните и
общо-естетическите представи, свързани със съотВъведение
ветните социални потребности. Последните се оЕкспозиция
казват онзи възлов момент от социо-културния
процесуален (исторически) и структурен континуПреход
ум, чрез който се осъществяват взаимодействията
Средна част
между музикалното произведение и действителРеприза
ността. Това не означава, че социалната действителност може да бъде обяснена въз основа на музиКода
калното произведение, а точно обратното: музикалното произведение може да бъде обяснено само въз основа на социалната
действителност.
От тази гледна точка, музикалното произведение остава неразбрано или
недоразбрано, ако се разглежда извън условията, които са го породили555.
Формите на музикално-звуковата организация, следователно следва да бъдат
интерпретирани като резултат от междусубектните отношения и формите,
които тези отношения придобиват в различните социо-културни рамки556.
Социалните потребности, доколкото представляват теоретическо отношение към обективната действителност, чрез своето превръщане в практическо
отношение към нея, осъществяват взаимодействието между музикалния живот и останалите сфери на обществото. Музикалната художествено-образна
реализация представлява не само способност на социалния субект, но също
така и негова определена потребност (духовна и материална) от музикалноинтонационно изразяване на даден идейно-емоционален смисъл, който
следва да бъде разпространен и възприет.
Доколкото реализирането на всяка социална потребност е възможно само
в и чрез системата на различните социални сфери и доколкото тази система
поставя и предоставя рамките за това реализиране, до тази степен социалната
потребност опосредствува взаимодействието между различните процеси на
музикалния живот и останалите социални динамични структури. В този смисъл, социалната потребност от художествено-образна музикална реализация
555
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се реализира в рамките на редица икономически, политически, правови и т.н.
динамични структури. Някои от тях представляват от определена гледна точка съставна част на музикалния живот, докато други – не. Това са например
институциите, които не само улесняват, но също така и контролират провеждането на музикалното общуване, например, средствата за масова комуникация, организациите за провеждането на концерти, институциите, които
създават или контролират правовите рамки на различните процеси на музикалния живот, производството на средствата за съхраняване и възпроизводство на музикалното произведение и т.н..
В социалните потребности се отразяват социалните предпоставки и
детерминанти на музикалния живот. Към последните спадат характерните
черти на социума, в чиито рамки се разгръщат процесите на създаване,
съхраняване, възпроизводство, разпространение и възприемане на музикалното произведение. Тези характерни черти се отразяват в структурата и функционирането на музикалния живот. На първо място тук се включва господствуващата социална връзка, която, като придава качествената определеност
на многообразните социални динамични структури, не оставя извън своето
«поле на действие» и музикалния живот.
От друга страна, този факт не изключва съществуването, в рамките на
дадена социална действителност, на различни субкултурни или «маргинални» културни системи, характерни за определени социални групи. Тези
културни системи имат своето значение по отношение на общия, а и поконкретно, на музикалния, «културен профил» на дадено общество. От тази
гледна точка става възможно установяването на многообразието на социалните потребности, които в рамките на музикалния живот придобиват конкретната форма на определено структуриране на социалните групи, участвуващи във всички процеси на музикалния живот.
Господствуващата социална връзка, както е известно, е една абстракция.
От направения анализ става ясно, че конкретните проявления на тази абстракция в различните сфери на обществената действителност се опосредствуват от формираните на нейна основа съзнание и светоусещане. Те на
свой ред оказват влияние върху формирането на социалните потребности
(вж. с. 23 и 42). Следва да се добави, че последните не само въздействуват
върху структурирането и функционирането на музикалния живот, както и
върху самото музикално произведение, но самият музикален живот и самото
музикално произведение пораждат нови потребности557.
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Например, потребността от рационализиране на музикалния живот, породена от по-общите
социо-културни промени, предизвиква разделението на различните дейности в неговите рамки.
Самото развитие на музикалния живот и на музикалното произведение, от друга страна, предизвикват необходимостта от организирането на специфична форма на музикалното общуване:
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б.2) Техническото средство – аспекти на рационализацията
Както се посочи, техническите средства представляват една друга
предпоставка за разгръщането на музикалния живот. От една страна самото
естество на музикалното произведение налага определени изисквания: необходими са различни технически средства за упражняването на контрол върху
музикалния материал, както и за неговото произвеждане. Обобщавайки досегашния анализ, може да се каже, че естеството на основната обективирана
форма на съществуване на музикалното произведение поставя определени
технически изисквания, чието удовлетворяване се намира в зависимост от
съответните социални потребности. Последните, като съзнателно отношение
към обективната действителност в което се отразяват по-общите социални
процеси, обуславят не саСхема 17.
мо съдържанието на музикалното произведение,
Музикален живот
Взаимодействие
Социален живот
но също така структурирането и разгръщането на
Социална
Естество на
Техническо
музикалния живот изобпотребност
произведението
средство
що. Тези взаимодействия
се обобщават схематично
чрез условната схема номер 17.
От друга страна, техническите средства за съхраняването, възпроизводството и разпространението на музикалното произведение, спадат към социалните предпоставки и въздействуват върху структурата и функционирането
на музикалния живот. Самото това въздействие, на свой ред, се намира в
зависимост от съответните социални потребности.
Фактически техническите средства изпълняват съществена роля при всички форми на изкуството. Известно е, че през всяка епоха принципът на изразяването чрез художествени образи, както и комуникативният принцип на
изкуството, са тясно зависими от използваните технически средства за тяхното създаване, разпространение и възприемане. В случая е необходимо да се
добави, че доколкото става дума за рационализирания музикален живот, тези
принципи се обуславят и от използваните технически средства за съхраняването, възпроизвеждането и разпространението на музикалното произведение.
Техническите средства, на свой ред, осъществяват също взаимодействието между музикалния живот и редица други сфери на обществената действителност. Става дума преди всичко за производството на музикалните инконцерта. В това отношение известна е ролята на класическата симфония: необходимостта от
правилното изпълнение на симфониите на L. v. Beethoven, предизвиква през XIX век възникването на организации за провеждането на концерти и създаването на оркестри, способни да отговорят на тази потребност.

132

струменти (технически средства за произвеждане и контролиране на музикалния материал), за отпечатването на партитури, за изследването, изобретяването и впоследствие производството на средствата за съхраняване, възпроизводство и разпространение на музикалното произведение, за изграждането
на специални сгради, които благоприятствуват музикалното изпълнение и
възприемане и т.н.
Около техническите средства за съхраняване, възпроизводство и разпространение на музикалното произведение, или по-скоро на тяхна основа, се
създава цяла индустрия, нов социум, който завладява «традиционния» музикален живот и го променя качествено. Така през епохата на личната независимост, основана върху вещната зависимост, при която музикалното произведение се превръща в свободна красота, се създава онази техническа основа,
която не само позволява, а от един момент нататък и налага превръщането на
музикалното произведение в стока.
С това обаче, се променя и музикалният живот от структурно-функционална гледна точка558. От една страна, музикалното произведение излиза от
концертната зала, за да влезе в бита, докато от друга, самият този процес
обезличава отношенията в рамките на музикалния живот. Например J. S.
Bach е знаел много добре пред каква публика, при какви пространственоакустични и т.н. условия ще бъде възпроизведено дадено негово произведение, през онази епоха. Обратно, днешният композитор по принцип само
хипотетично или по косвен път може да има представа за условията на
възприемането на произведението му и за неговата аудитория. Това означава,
че се променят не само условията на възприемането, но също така и условията на създаването и разпространението на музикалното произведение.
Процесът на превръщането на музикалното произведение в свободна красота и еволюцията на музиката от дейност към обект са предпоставки от
фундаментално значение за осъществяването на тези промени. По терминологията на други изследователи, те се предшествуват от дефункционализирането на музикалното изкуство, в смисъл, че създаването, разпространението
и възприемането на музикалното произведение вече не се намират в зависимост от неговия статус да изпълнява ролята на съпровод на различни колективни или групови дейности (нещо, което остава като отличителна черта
на фолклорната музика)559.
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Michel de Coster, L’ art mass-médiatisé – International Review of the Aesthetics and Sociology of
Music, VI, Nr. 2, (December 1975), с. 255-267.
Пак там, с. 256. Вж. също и Bruno Nettl, цит. произв., с. 37. Понятието «дефункционализиране»
изглежда неточно от гледна точка на това, че функциите на музикалното произведение се променят, а не се елиминират.
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Музикалното произведение вече не се създава като предназначено да
съпровожда редица социални дейности, различни от художествено-естетическото музикално общуване560. Разпространението и изпълнението на музикалното произведение, на свой ред се подчиняват на стоково-паричните отношения – факт, оказващ влияние както върху процеса на създаването, така и
върху процеса на възприемането561. Наред с това, се променя и онова, което
се възприема като идейно-емоционален смисъл на «традиционните» музикални произведения562.
При тези условия, експозиционната стойност и комуникативният принцип
на музикалното произведение се превръщат в негова разменна стойност.
Нещо повече, процесите на преструктурирането на музикалния живот, които
се разгръщат въз основа на господството на експозиционната стойност на
музикалното произведение, стават възможни през епохата, в която разменната стойност на стоката започва вече да господствува над нейната потребителна стойност и процесите на рационализацията се универсализират.
С оглед на това има основания твърдението, че формите на съществуване
на музикалното произведение, които са различни от основната, и съответните
средства, използуващи се за неговото съхранение и възпроизводство, внасят
съществени изменения в структурата и функционирането на музикалния живот. Тези форми обаче се намират винаги в зависимост от съответната социална потребност, в която се отразяват по-общи и по-дълбоки социални промени. Техническите средства съдействуват за индустриализирането и «масовизирането» на музикалното произведение.
Когато композиторът и изпълнителят загубват непосредствения контакт с
публиката, те се изправят пред нея като неизвестни комуникатори. Музиката
се превръща колкото в «масова», толкова и в безлична. Господството на
безличните отношения в обществото е подходящата среда, при която
възникват безличните отношения в музикалния живот, разбира се винаги,
при наличието на съответната техническа основа563. Но именно тези отноше560
561

562
563

Тук става дума за господствуващата тенденция. В този смисъл музикални произведения, изпълняващи тези функции, продължават да се създават, но вече тяхната роля е второстепенна.
За разнообразието на резултатите от това влияние вж. дискусията върху статията на Alexander
L. Ringer, Musical Taste and the industrial Syndrome – International Review of the Aesthetics and
Sociology of Music, vol. VI, Nr. 1 (June 1975), с. 125-135. Както се посочва там от Barry S. Brook
(с. 128), музиката придобива социо-икономически статус, като стока за потребление през периода на романтизма и също така през периода на индустриализацията на Европа.
Michel de Coster, пак там.
Така нареченият «star system» представлява институционализиране на безличните отношения в
сферата на музикалния живот. Както посочва Hans Stuckenschmidt, тази система обхваща не само т.нар. «развлекателна» музика. «…На преден план в музикалния живот излизат, почти без
съперници, симфоничните оркестри на големите диригенти» (Hans Stuckenschmidt, Charakteristika des modernen Musiklebens в Prisma der gegenwärtigen Musik, сборник, издаден от Joachim
E. Berendt и Jürgen Uhde, Hamburg, Im Furche Verlag 1959. с. 107). Същият автор отбелязва, че
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ния, които се разпростират върху всички страни на културата, превръщат
своята основна предпоставка – индивида – в нещо колкото абстрактно, толкова и фиктивно.
В това се проявява диалектиката на Просвещението. От една страна се
създават неограничени възможности за разпространението на музикалното
произведение, докато от друга, «ликвидирането на индивида» се превръща в
основен белег на новата музикална ситуация564. При това, тези възможности
остават теоретически: онова, което се реализира се намира в зависимост от
извън-художествените икономически принципи565 и – нещо, върху което ранната Франкфуртска школа обръща внимание – от манипулационните механизми на безличната култура.
Тази е основата, върху която се развива отчуждението и в рамките на
музикалния живот. Отчуждението в музикалния живот се проявява не само
като отчуждение между субектите, противостоящи като «познаващи» творци,
изпълнители, критици и т.н. и «непознаващата» аудитория566. То е преди
всичко система от отношения и структури, която, предназначена да разшири
и да улесни процеса на музикалното общуване, се оказва изграждаща безличните ограничения и рамки на музикалния живот. В тази диалектика се крият
механизмите на господството и на властта567. Откриват се практически възможности не само за неограниченото разширяване на музикалното съзнание,
но и за неговата манипулация. Макар че отношението между властта и музи-
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йерархията е поставена с главата надолу: името на диригента фигурира в афиша с огромен
шрифт, докато името на композитора едва се забелязва (пак там, с. 105).
T. W. Adorno, Über den Fetischcharakter in der Musik und die Regression des Hörens в: T. W.
Adorno, Dissonanzen. Musik in der verwalteten Welt, Göttingen, Vandenhoek & Ruprecht 1958, с. 16.
Естествено става дума за духовно ликвидиране на индивида. Масовото културно производство
е обкръжено от «…ореола на свободния избор или на отворения пазар» и се разгръща въз основа на стандартизацията. «…Стандартизацията на шлагерите поддържа клиентелата в реда, като
осъществява изслушването вместо нея. Псевдоиндивидуализацията, от своя страна, я поддържа
в реда, като я заставя да забрави, че това, което тя слуша е вече предварително изслушано…».
Вж. T. W. Adorno, G. Simpson, On Popular Music (Studies in Psychology and Social Science, vol. 9,
Nr. 1, 1941) – T. W. Adorno, Три текста по музикална социология, Athens, Prisma 1991, с. 76-77.
Интересни данни, например за обвързването на оперното изкуство с икономическите структури, съдържа статията на Rosanne Martorella, The Structure of the Market and musical Style – International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, vol. VI, Nr. 2 (December 1975), с. 241252. В статията се разглежда икономическата основа на четирите най-големи оперни учреждения в САЩ, за периода 1972-1973. Изследването показва силната стандартизация на репертоара, основана върху необходимостта от рентабилни представления.
Jürgen Habermas отбелязва това раздвояване на културата, като посочва дистанцията между
култура на специалистите и всекидневието. Вж. Jürgen Habermas, Das Moderne – ein unvollendetes Project – Leviathan, Athens, Institute for Research and Study of the Civilization and Culture 1988,
Nr. 1.
Вж. Max Horkheimer, T. W. Adorno, Institut für Sozialforschung. Soziologische Exkurse, Athens,
Kritiki 1987, с. 136.
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ката не се появява през епохата на безличната музикална култура568, то се
променя качествено именно през този исторически период.
Механизмите на посоченото взаимодействие могат да бъдат разкрити не
само чрез взаимодействията между самото масово производство и формираните на негова основа потребности и не само чрез взаимодействията между
посочените социални динамични структури. Самото съдържание и самата
структура на музикалното произведение също разкриват съществени аспекти
на тези механизми. В този смисъл D. Held обобщава концепцията на T. W.
Adorno в два различни типа на музикално произведение569.
При първия тип: композицията следва общоизвестни, стандартизирани
формули, чиято оригиналност е сведена до минимум; структурата на цялото
не се намира в зависимост от детайлите; мелодическата структура е изключително «втвърдена» и се повтаря често; хармоническата структура съдържа
някаква установена тема – усложненията не оказват влияние върху структурата на произведението и не развиват разнообразни теми; подчертава се
комбинацията между различните единични ефекти; импровизационните елементи се «изглаждат» и детайлите са заместими; цялата композиция изглежда оригинална, а всъщност се потвърждават конвенционалните норми на
онова, което се разглежда като «общоразбираемо».
На тази основа, този тип на музикалното произведение може да бъде
стандартизиран чрез лесно познаваеми формули, които са общопризнати и
известни, още преди произведението да бъде включено в процеса на възприемането. Защото то е съобразено с образците, с които аудиторията вече разполага и съгласно които се класифицират музикалните преживявания. Разбирането на смисъла на този тип музикално произведение се основава върху
признаването на известната вече формула. Допълнително той засилва чувството за континуитет на всекидневието и превръща в излишен процеса на
критическото мислене.
При втория тип на музикално произведение: музикалното значение на
всяка част се намира в зависимост от развитието на цялостността; структурата на цялостността е неразривно свързана с частите и темите; те не могат
да бъдат променени без да се промени с това и цялото; различните теми
играят съществена роля в рамките на цялото; формалната структура и съдържанието са сплотени; неговото изпълнение изисква високо развити технически способности.
568

569

Още Платон в своята Държава илюстрира това отношение. От друга страна музиката винаги е
била както средство за социализация, така и средство за разпространение на идеали, противостоящи на господствуващите.
D. Held, Introduction to Critical Theory. Horkheimer to Habermas, London, Hutchinson 1980, с. 101,
103. Вж. също и T. W. Adorno, G. Simpson, пак там,с. 63-88.
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Възприемането на смисъла на този тип музикално произведение е невъзможно без изслушването на цялото произведение, докато различните теми и
части могат да се разберат само в рамките на цялото. Смисълът не може да
бъде разбран чрез признаването и отъждествяването на даденото произведение с друго и е необходимо вслушване в произведението. Естетиката на
този тип музикално произведение разчупва континуитета на всекидневието.
От друга страна, преодолявайки теоретическата абсолютизация на негативните тенденции на рационализирания музикален живот, появата на техническите средства за съхранение, възпроизводство и преди всичко за разпространение на музикалното произведение, открива невиждани досега възможности пред музикалното общуване. Отговорът на въпроса, кои от тези възможности преминават в сферата на действителното, зависи от социалните
потребности. Както в самото естество на музикалното произведение се крие
възможността за разделението на дейностите в рамките на музикалния
живот, така и в това разделение се крие възможността за господството на
техническото възпроизводство на музикалното произведение. Този тип
възпроизводство на свой ред е условие за навлизането на музикалното произведение в света на стоково-паричните отношения.
Разгледаният аспект на рационализирания музикален живот, който е
свързан с безличните отношения и отчуждението, представлява още един
парадокс, освен онзи на разгледаната необходимост от практическото отрицание на времевата характеристика на музикалното произведение. Всъщност
дълбоко личностното емоционално изразяване придобива безлични форми на
разпространение. От друга страна, не може да остане извън полезрението
посочената тенденция на възвръщане на музикалното изкуство към всекидневния живот.
Относителното обособяване на музикалния живот отбелязва прехода от
първоначалния етап на т. нар. от Heinrich Besseler «музика на участието»
(Umgangsmusik)570, към исторически втория етап на «музиката на представяне» (Darbietungsmusik). Действително, това е било така до възникването на
техническите средства за съхраняване, възпроизводство и разпространение
на музикалното произведение (от тях в случая се изключва нотното писмо).
Както се посочи в уводната глава, преди появата на тези средства музикалното изпълнение и възприемане са представлявали обособени в пространствено-времево отношение дейности, които са се реализирали отделно от
останалите дейности571. Тази поява и особено постепенното изпъкване на ролята на средствата за масова комуникация (които представляват и технически
570
571

Вж. K. Blaukopf, цит. произв., с. 268-272.
Тук става дума за периода, през който музикалният живот се развива като относително обособен, а не за периода на неговото синкретично съществуване.
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средства за разпространение на музикалното произведение) съдействуват за
прехода към един трети етап (или тип музика), идентифициран от Bernhard
Winzheimer през 1930г. и дефиниран от Konrad Niemann през 1974г. – етапа
на т. нар. «музика на предаване» (Übertragungsmusik)572. Този последен етап
отбелязва пълното отделяне на изпълнението от аудиторията573, като последната придобива възможността за произволен избор на време и пространство
за музикалното възприемане574. Музиката се превръща в съставна част от
всекидневието и в този смисъл се отбелязва, че се наблюдава тенденция на
възвръщане на музикалното изкуство към всекидневния живот. Според K.
Blaukopf т. нар. «музика на предаване», включва както «музиката на участие», така и «музиката на представяне»575.
Следва да се уточни, че през последните години това възвръщане на музикалното изкуство към всекидневния живот не засяга само процеса на възприемането. То се отнася също и към процеса на творчеството. Става дума за
ролята, която играят новите технологии (и по-точно електронните) в това
отношение. Вече са създадени реални възможности за превръщането на «масовия» реципиент, който не разполага със систематични музикални познания,
в композитор, както и за неговата активна «намеса» в структурата на музикалното произведение576.
Към посочената концепция на Kurt Blaukopf, може да се отнесе и факторът «социална потребност». Според използвания в този анализ метод, осъществяването на разгледаните процеси не е възможно само благодарение на
съществуването на техническото средство. За разделението на дейностите в
рамките на музикалния живот, са необходими, от една страна, подходящи
социални условия, възникването на съответните социални потребности, а от
друга – наличието на подходящи технически средства, които ще позволят
превръщането на обективираните форми на съществуване на музикалното
произведение от една в друга. Преходът, следователно, от първия от посочените етапи към последния от тях, не е възможен само въз основа на наличието на необходимите технически средства.
572
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Вж. K. Blaukopf, цит. произв., с. 273, Konrad Niemann, Mass Media – New Ways of Approach to
Music and New Patterns of Musical Behaviour в: New Patterns of Musical Behaviour of the Young
Generation in Industrial Societies, изд. от Irmgard Bontinck, Vienna 1974, с. 49, цитирано по
Irmgard Bontinck, Mass Media and New Types of Youth Music. Methodological and Terminological
Problems – International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, vol. VI, Nr. 1 (June 1975),
с. 48.
Irmgard Bontinck, цит. произв., с. 48.
Пак там.
Повече подробности за тези понятия, както и за използувания сравнително-исторически и
социологико-типологически метод, в: K. Blaukopf, цит. произв., с. 271-273.
От няколко години вече се продават съответни програми за персонални компютри, както и
електронни музикални инструменти, с чиято помощ композирането става общодостъпно.
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Направеният анализ изяснява съгласно използвания метод, че разгледаните предпоставки на музикалния живот могат да бъдат представени поотделно, само с оглед тяхното абстрактно и теоретическо разглеждане. В действителност те винаги действуват в неразделно единство, като цяло (или поточно като система), и се обуславят взаимно.

ГЛАВА V
МУЗИКАЛНОТО СЪЗНАНИЕ
1. Форми на дейност и форми на съзнание
Разнообразието на формите на дейността, е основата, върху която се
развива разнообразието и богатството на формите на теоретическото усвояване на действителността. Социо-културната обусловеност на тези теоретически форми се проявява именно в отношението им с разнообразните форми
на дейността, чийто продукт са те. С други думи, обусловеността на формите
на теоретическо усвояване на действителността се проявява при разглеждането на тяхното отношение към разнообразните форми на нейното практическо усвояване, които са и форми на господство върху нея.
Обусловеността на музикалния материал, обаче, и особено на неговата
форма, наречена «музикално произведение», не може да бъде установена като непосредствено, праволинейно и еднозначно взаимодействие между действителността и формите на нейното музикално-естетическо, художествено
изобразяване и усвояване, което е едновременно и практическа, и теоретическа дейност. Това взаимодействие, напротив, се отличава най-вече със
своето опосредствувано и многозначно разгръщане. Оправдана и основателна е, следователно, острата критика, на която немският социолог на музиката Tibor Kneif подлага ранните концепции на Kurt Blaukopf. Неговата критика фактически е ориентирана срещу всяка опростяваща разгледаното отношение догматичност на праволинейното и еднозначно разглеждане на взаимодействието между музикално изкуство и обществена действителност615.
Подобно разглеждане на музикалното изкуство представлява форма на
редукционизъм, след като го свежда до равнището на някакво своеобразно
огледало, в което по чисто механичен и «автоматичен» начин се отразяват
всички социално-исторически процеси. Този подход фактически мистифицира начините, чрез които се разгръщат интересуващите настоящия анализ
взаимодействия и в крайна сметка вулгаризира тяхната същност. Друга
негова характерна черта е популизмът. Накратко, обобщаващите готови формули на опростено и догматично интерпретираните взаимодействия изместват съдържателно-диалектическия анализ616.
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Tibor Kneif, Musiksoziologie, Köln, Musikverlag Hans Gerig 1975, с. 43-57. Авторът използва характерния израз «исторически материализъм ad usum musicorum» (с. 53).
Типичен пример в това отношение представлява изследването на съветския историк на музиката К. Розеншилд (цит. произв.).
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Формите на усвояване на действителността, като резултат от взаимодействието между нея и субекта, от определена гледна точка не се намират в
еднозначно отношение с условията, при които възникват, макар че могат да
бъдат обяснени на тяхна основа. Абсолютното еднозначно отношение между
формите на музикално-естетическото усвояване на действителността и
условията, при които те възникват, би превърнало тяхното функциониране
при различни условия и/или различен исторически период, в абсолютно
невъзможно. Именно многозначността на това отношение, обаче прави възможна художествената безкрайност, в противовес с крайността на живота617.
Елементът на относителността, включен в тази констатация, се отнася до
социо-културната обусловеност: господството, например, на тоналното музикално мислене става възможно при определените условия на рационализирания музикален живот, който, на свой ред, възниква и се развива в известни
социално-исторически рамки.
От друга страна, процесът на възприемането на действителността от социалния субект, се характеризира с нейното «филтриране» чрез съзнанието и
самосъзнанието, които я осмислят. Така действителността придобива различни значения и различен смисъл за различните субекти (индивидуални и/или
колективни). Както посочва André Cuvelier618, относителността, за която тук
става дума, е двойна. От една страна съществува относителност, свойствена
на човешката природа (propter naturam hominis), която противопоставя човека
на всички други същества и го поставя в зависимост от сетивни, емоционални и рационални елементи, характерни за вида. От друга страна, съществува
относителност, свойствена на човешката личност (propter personam suam),
която прави хората да се различават помежду си. В тези рамки понятието
«многозначност» на разгледаното взаимодействие има двоен смисъл: като
многозначност на отношението «действителност – форми на нейното усвояване» и като многозначност на значението, което придобива действителността за различните субекти.
Процесът на възприемането на действителността от социалния субект не
само изисква, но и предполага посочената опосредствуваща функция на съзнанието (което включва и самосъзнанието). В зависимост от редица фактори,
от които анализът в случая се абстрахира, крайният продукт на този процес,
т.е. представата за същата тази действителност (която впоследствие може
да се издигне до равнището на ценностно отношение, на определено познание и/или на дадено емоционално отношение), проявява винаги някаква степен на отклонение от «оригинала». Представата за действителността никога
617
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«Ars longa, vita brevis» (Хипократ).
André Cuvelier, La Musique et l’ Homme ou Relativité de la Chose Musicale, Paris, Presses Universitaires de France 1949, с. 281.
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не може да бъде нейна абсолютно вярна и точна духовна репродукция. Степента на отклонение е тъждествена със степента на идеологизацията619 на
действителността.
Анализът в случая се интересува от колективното (групово и обществено)
съзнание. Действителността се «филтрира» от колективното съзнание и в резултат на това се формират колективните представи, чувства, емоции и т.н., с
една дума – всичко, което представлява съдържание на това съзнание. В
историческия процес колективното съзнание, в съответствие с трансцедирането на синкретизма на самата социална действителност и на самите
интерсубективни отношения (респ. на формите на дейността и на общуването), които го пораждат, се диференцира вътрешно. На този етап се обособяват различните форми на общественото съзнание, докато разграничаването
на различните социални групи (и следователно на различни, относително
обособени помежду си социални реалности), представлява онтологичната
основа на поява на диференцираното групово съзнание.
Диференцирането на колективното съзнание, следователно, се основава
както върху (а) диференцирането на различните форми на дейността (респ. и
на различните форми на общуването), така и върху (б) диференцирането на
различните социални групи. Тези два аспекта са взаимно свързани, доколкото
диференцирането на различните социални групи е свързано с диференцирането на различните форми на дейността.
Същевременно, различните форми на груповото съзнание не се намират в
еднозначно съответствие с различните форми на общественото съзнание, а
така също и в еднозначно съответствие с различните форми на социалната
дейност и с различните социални групи. Фактически груповото съзнание
представлява «сплав» от различни форми на общественото съзнание. Характерното за дадена социална група съзнание, от своя страна не изключва възможността индивиди, принадлежащи към друга социална група да бъдат
«носители» на това съзнание. Това е смисълът, вложен в твърдението, че различните форми на груповото съзнание не се намират в еднозначно съответствие със социалните групи, които характеризират.
Разграничаването на различните форми на общественото съзнание също
не може да бъде абсолютно, доколкото всяка една от тях включва и елементи
от останалите форми на общественото съзнание. Този факт се основава: първо, върху взаимодействието на различните форми на дейността и следователно, на различните сфери на социалната действителност, които се взаимопроникват; второ, върху интеграционните процеси, съпровождащи процесите на диференцирането на общественото съзнание. Съгласно тези съобра619

В смисъла на понятието «идеология» като «лъжливо съзнание».
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жения, всяка форма на общественото съзнание представлява абстракция.
Съвкупността от представите, чувствата, емоциите и т.н., които могат да се
отнесат към една или друга форма на общественото съзнание се проявява
като теоретически конкретна форма на съзнанието, характерно за дадена
социална група.

а) Основни елементи на музикалното съзнание
Направените дотук забележки очертават методологическите рамки, в
които се разглежда една специфична форма на колективното съзнание – музикалното съзнание. Музикалният живот, като относително обособена сфера
на обществената действителност, т.е. като съвкупност от различни субектобектни и междусубектни отношения, чието ядро представлява специфична
форма на общуване – музикалното общуване (което, на свой ред се опосредствува от музикалното произведение) – поражда тази специфична форма на
колективното съзнание. Разгледаните в предната глава форми на дейността и
специфичната форма на социалната действителност, която те изграждат (т.е.
частта от действителността, наречена «музикален живот»), е онтологическата основа, върху която се развива музикалното съзнание.
В общи линии общественото и груповото музикално съзнание включват
ценностните и познавателните системи, както и специфичните емоционални
елементи (волеви елементи, чувства, настроения и т.н.), които са свързани с
различните процеси на музикалния живот и с тази сфера на действителността
изобщо. Съществено значение тук има и единството между рационалното и
ирационалното начало, което се проявява и в самото музикално произведение. Това единство, проявяващо се както във формата, така и в съдържанието
на произведението, представлява външен израз на съответното единство в
рамките на съзнанието.
От тази гледна точка и съгласно изложените съображения в глава III,
трудно би могло да се приеме диференциацията между Емоцията и Разума,
която, като открива пропаст между тях, ограничава рационалното начало
само в рамките на структурата, на формата на музикалното произведение620.
Съгласно тази концепция, съдържанието на музикалното произведение е
изключително ирационално, и се състои от специфична форма на емоции –
музикалните емоции – а следователно и рационалният подход към него е
ирелевантен. Като опит за рационален анализ на съдържанието на музикалното произведение се разглежда и всеки опит за неговото вербализиране621.
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André Cuvelier, цит. произв., с. 37,45,66.
Срвн., с посочения цитат в бележка 151 и с Tibor Kneif, Some non-communicative Aspects in Music, дискусия с Frits Noske, Jean-Jacques Nattiez, Célestin Deliège, Christian Kaden – International
Review of the Aesthetics and Sociology of Music, vol. VI, Nr. 1 (June 1975), с. 98.
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Въз основа на горепосочените елементи, които са характерни за дадена
културна общност, и в резултат от тяхното историческо развитие, както и от
историческото развитие на самия музикален живот, изкристализират кодовете на поведение и на разгръщането на различните дейности, протичащи в
рамките на дадената форма на социума.
Музикалното съзнание включва също социо-културно обусловената «матрица» (или по-точно «парадигма») на създаване и на възприемане на музикалното произведение, както и нейната история, която е изключителна за
дадена културна общност. Парадигмата на създаване и на възприемане на
музикалното произведение обхваща социално-исторически обусловения музикален материал, начина на музикалното мислене, който определя метода
на организирането на материала в музикално произведение и всички елементи, които представляват основата на конвенционализирането на материала622.
Парадигмите на творчеството и на възприемането, на свой ред, съставляват
основата, върху която възникват кодовете на музикалното общуване, характерни за дадена културна общност.
Кодовете на поведението в рамките на музикалния живот и кодовете на
музикалното общуване, следователно представляват резултантна величина от
взаимодействията на различните елементи на музикалното съзнание, което,
обаче не е независимо и абсолютно обособено от останалите форми на общественото и преди всичко на художественото съзнание. Впрочем, музикалното съзнание представлява форма на художественото съзнание.
В схема 18 са представени условно посочените елементи на музикалното
съзнание в тяхното взаимодействие, както и тяхната определяща спрямо
кодовете на поведението и на музикалното общуване функция.
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Трансцедирането на дадена парадигма е свързано с разгледаната проблематика за традицията и
оригиналността. Следва да се отбележи, че обикновено трансцедирането на парадигмата на
творчеството предшествува трансцендирането на парадигмата на възприемането. Втората парадигма е по-устойчива в сравнение с първата. Примери за това дават всички значителни промени
в историята на музикалния живот.
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Схема 18.
Музикално съзнание
Рационално

Ирационално
начало

Представи

Емоционални
елементи

Системи
Ценностни

Познавателни

Волеви

Чувства

Настроения

парадигми
на творчество

на възприемане

кодове
на поведение

на музикално общуване

б) Музикално съзнание и музикален живот
Разглеждането на музикалния живот като онтологична основа на музикалното съзнание, както и посочените съображения за отношението между
формите на дейността, на действителността и на съзнанието, имплицират
съответствието между музикалния живот и музикалното съзнание. Определена форма на музикалното съзнание съответствува на структурата и качествените характеристики на рационализирания музикален живот, така както те
се формират исторически под въздействието на разгледаните в предната
глава предпоставки и детерминанти. Това съответствие се проявява в
емпирично констатируемите кодове на поведение и на музикално общуване,
характерни за този тип музикален живот.
Както характерът на музикалния живот съответствува на характера на
социума, в чиито рамки протича той, по същия начин, характерът на музикалното съзнание съответствува на характера на музикалния живот. По-конкретно, съответствието между музикалния живот и музикалното съзнание се
очертава като процес на реципрочна детерминираност.
Разделението на различните дейности в рамките на рационализирания
музикален живот, както и структурата на последния, основана върху господството на експозиционната стойност на музикалното произведение и върху
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подчиняването му на стоково-паричните отношения, създават онази ценностна система, която обуславя поведението на различните групи, участвуващи в
процесите на музикалния живот. Установеното поведение на аудиторията и
на изпълнителите в концертната зала, например, практически е израз на
определени стереотипи, които «гарантират» разгръщането на музикалното
общуване и които са основани именно върху характера на този тип музикален живот623. Същото може да се твърди и за останалите сфери на музикалния живот.
Кодовете на музикалното общуване, на свой ред, не се обуславят само от
разгледаните външни спрямо музикалното произведение детерминанти. Парадигмата на музикалното творчество и на възприемането, която представлява елемент на музикалното съзнание и е свързана с историческото развитие на музикалния материал и неговото формообразуване, също влияе върху
тяхното установяване. Тоналното музикално мислене, например, и дори известни музикални образи, които се утвърждават в музикалното съзнание като
такива парадигми624, формират основата, върху която се развиват известни
стереотипи на музикалното творчество и възприемането, и следователно, на
музикалното общуване.
Естествено, валидността на разгледаните стереотипи, чиято основа се състои в конвенционализацията на музикалния материал и на начините на
провеждането на музикалното общуване, не е универсална. Това означава, че
става дума за някаква минимална съвкупност от стереотипи, необходима за
разгръщането на музикалното общуване. Отсъствието на каквато и да е конвенционалност, и следователно, на каквито и да е стереотипи, би направило
невъзможно музикалното общуване като такова (вж. с. 80-85). От друга страна, посочените стереотипи не представляват надисторически дадености, веднъж завинаги установени. Те се изместват от и/или еволюират в други стереотипи, в зависимост от промените на музикалния живот и следователно, в
зависимост от промените на различните елементи на музикалното съзнание.
Съгласно съответствието между музикалния живот и музикалното съзнание като процес на реципрочна детерминираност, не само музикалният живот
обуславя съдържанието на музикалното съзнание, но също така, обратно,
самото музикално съзнание, което се намира във взаимодействие с остана623

624

Дори когато става дума за традиционно установени начини на поведение, които въпреки че са
отживели времето си продължават да са в сила, тяхната валидност се намира в зависимост от
съществуването на поне някакво минимално съответствие с дадения тип музикален живот.
Следва да се отбележи, че съзнанието на неспециализираните групи включва по-скоро парадигматични образи, отколкото систематизирани познания върху теорията и историята на организацията на музикалния материал. Това прилича на ситуацията с граматиката и синтаксиса на даден език: в общи линии, специалистът разполага със систематични познания, докато мнозинството от хората използва езика въз основа на изкристализирали чрез придобития всекидневен
опит парадигми, без да е в състояние да анализира различните езикови явления.
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лите форми на общественото съзнание, обуславя музикалния живот. Този
факт може да се установи ако се вземат под внимание всички големи промени в историята на музикалния живот, която е характерна за т. нар. «западноевропейска» културна общност.
Беше отбелязано, че формирането на средновековния и по-нататък формирането на съвременния, рационализиран музикален живот се осъществява
под въздействието на по-общите социо-културни (включително и технологични) промени, които водят до промени в светоусещането и ценностните
системи, свързани с музикалното изкуство и музикалния живот. Оттук следват промените в музикалния материал, в статуса на музикалното произведение, в структурата на самия музикален живот. Музикалното съзнание, следователно, се намира във взаимодействие с реалните динамични структури
на музикалния живот. Фактически, то представлява негова съставна част.
Необходимостта, обаче от разграничаването на реалните динамични структури от съвкупността на представите за тях, налага и диференцираното използване на понятията «музикален живот» и «музикално съзнание». Това не
означава, че музикалното съзнание се разглежда като нещо външно спрямо
музикалния живот и обособено от него.
Музикалното съзнание следователно, не се разглежда в рамките на този
анализ като психологическа категория. В този контекст концепцията, според
която музикалното съзнание конституира «чрез себе си и за себе си» звуковия свят, включително и музикалния625, изглежда трудно приемлива. Съгласно нея музикалното съзнание се различава от слушателското. Слушателското
съзнание се разглежда като онази дейност на съзнанието, която се състои
просто във възприемането на звука, а музикалното съзнание се определя като
дейност, която придава смисъл на тоналните структури626.
От тази позиция спецификата на историческия процес на развитието на
междусубектните отношения и на отношението между човека и природата
нямат никакво значение за еволюцията и промените на музикалния материал,
на методите на неговата организация, на статуса на музикалното произведение и т.н. При това, музикалното съзнание, като поражда музикалния
звук, конституира имагинерното музикално времепространство627 и неговата
дейност е представяща (imageante), с цел изразяването на човешката морал-
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626
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Вж. Ernest Ansermet, Les Fondements de la Musique dans la Conscience Humaine, Neuchâtel, A la
Baconnière 1987, с. 76, 109 и др. Авторът, като посочва че разглежда музиката като феномен на
съзнанието, подчертава феноменологическия характер на своето изследване, в което се стреми
към обосноваване на музикалното възприятие чрез теорията за логаритмите.
Пак там, с. 41 и 73.
Пак там, с. 136.
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ност628. В тази концепция отсъствува почти напълно отношението между съзнанието (което се разглежда като тъждествено с дейността) и реалните динамични структури. Съзнанието придобива правата на автономно съществуваща субстанция, творяща света629 и музиката.

в) Диференцираното музикално съзнание
Общественото музикално съзнание се проявява под конкретната форма на
групово музикално съзнание. В зависимост от социо-културните характеристики на различните социални групи, в рамките на дадена културна общност се установяват различни субкултурни системи. Понятието «социокултурна група» подчертава диференцирането на общественото цяло въз
основа на различни социо-културни характеристики, които са общи за
различните групи от хора. В този смисъл, може да става дума за съществуването на различни форми на групово музикално съзнание, съответствуващи
на различните социо-културни групи: не всички групи в рамките на едно и
също общество са носители на едно и също групово музикално съзнание,
макар че съществуват елементи, които са общи за всички форми на груповото музикално съзнание в дадения социум.
Различните елементи на музикалното съзнание, включително кодовете на
поведението и на музикалното общуване, се проявяват диференцирано, в
зависимост от съответната форма на груповото музикално съзнание. В тези
рамки, общественото музикално съзнание представлява сложна мрежа от
различните форми на груповото музикално съзнание, които на свой ред не са
безотносителни към разнообразните социо-културни групи.
Процесът на диференцирането на колективното съзнание, диференцирането на общественото музикално съзнание (както впрочем и диференцирането на културното съзнание въобще) са свързани с историческия процес на
диференцирането на различните социо-културни групи и следващата това
диференциране поява на субкултурните системи. На тази основа става възможно разграничаването на различните музикални култури (или форми на
музикалната култура) в рамките на едно и също общество, които, от друга
страна, не са лишени от присъствието на общи отличителни белези, придаващи единен облик на многообразието.

628
629

Вж. пак там, с. 136, 148 и 157. «…музиката е един естетически израз на човешкия морал…» (с.
148).
Пак там, с. 575: «…Съществува някаква забележителна диалектическа логика в хода на историята, ако човек я разгледа от вътре, т.е. в дейността на съзнанието, което я поражда».
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2. Рационалното музикално съзнание
Както стана ясно от анализа в предната глава, основните отличителни
белези на рационализирания музикален живот са:
а) диференцирането, разграничаването и относителното обособяване на
различните процеси (създаване, съхраняване, възпроизводство, разпространение, изпълнение и възприемане на музикалното произведение) в
рамките на музикалния живот;
б) промяната в статуса на музикалното произведение чрез неговото превръщане в свободна красота и превръщането на неговата експозиционна стойност в господствуваща;
в) автономизирането и относителното обособяване на музикалния живот
като цяло;
г) обвързването на музикалното произведение със структурите на икономическия рационализъм, под влияние на съответните социални потребности и техническите промени, които въздействуват върху всички процеси на музикалния живот и най-сетне
д) превръщането на музикалното произведение в стока. Тези характеристики са взаимно свързани помежду си, т.е. всяка една от тях е невъзможна без останалите. Те, като придават ново съдържание на различните елементи на музикалното съзнание, представляват реалната основа, върху която се развива нов тип музикално съзнание, независимо от
частните различия между разнообразните форми на груповото музикално съзнание в рамките на този тип музикален живот.
Нов тип музикално съзнание означава ново съдържание на ценностните и
познавателни системи, както и на емоционалните елементи. Следователно,
става дума и за формирането на нови парадигми на творчество и на възприемане, както и на нови кодове на поведение и на общуване в рамките на музикалния живот.
Промяната в ценностните системи се отбелязва с изместването на морално-религиозната от естетическата дихотомия на музикалния материал, което
има като следствие промените в самия музикален материал, в начина на
музикалното мислене (преход от модалното към тоналното музикално мислене) и следователно и в съответните познавателни системи (нова теория на
музиката, нов подход към историята на музиката и т.н.). Самото музикално
произведение се превръща в самостоятелна естетическа ценност (свободна
красота). Това означава, че музикалното произведение загубва своята непосредствена обвързаност с известни извънмузикални дейности. В този смисъл
то – особено при т.нар. «чиста музика» – загубва конкретността на тази
непосредственост и придобива по-скоро абстрактния характер на израза на
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субективния идейно-емоционален свят.
Господството на този абстрактен характер на музикалното произведение
представлява естетически израз на господството на абстракцията в сферата
на отношенията между индивидите. Вещната зависимост, която е скритата
страна на установените отношения на лична независимост, предполага господството на абстрактната същност на нещата (изразена икономически като
тяхна разменна стойност). Само благодарение на това господство става възможна еманципацията на индивида от отношенията на личната зависимост630.
Тази еманципация намира своя духовен израз в еманципацията на общественото съзнание от ирационалните предразсъдъци, мистифициращи природните сили, и в господството на инструменталната рационалност631.
Новата социална връзка, която измества отношенията на лична зависимост, като поставя индивида в центъра на вниманието, съдействува за формирането на нова емоционалност. Рационалният, лично независим субект възприема и преживява действителността по съвсем нов начин, различен от
онзи на субекта, който е подчинен на отношенията на кръвно родство и на
затворени системи на социалната йерархия. С това се променя и идейно-емоционалното съдържание, което се изразява чрез музикалното произведение.
Промените в съдържанието на музикалното произведение и в музикалния
материал се обективират като промени в методите за неговото формиране и
организиране, които представляват израз на новите ценностни и познавателни системи. Както посочва Ernest Ansermet, «…Независимо дали се
признава или не, ерата на хармонията (музикалната хармония – А. Б.) е мотивирана от същото събуждане на самосъзнанието, което е инспирирало Реформата: събуждане на самосъзнанието в неговата свобода на самоопределяне,
защото пренасянето центъра на тежестта от полифоничната структура върху
основата на хармонията е именно неговото (на самосъзнанието – А. Б.) установяване в центъра на слушателската перспектива, където се поставя музикалното съзнание като самосъзнание»632. Независимо от факта, че тази концепция не взема под внимание съществените промени в реалните отношения
между хората и в тяхното отношение към природата, чрез нея E. Ansermet
изразява с понятията на своята феноменология на музиката една основна
духовна предпоставка на разгледаните промени. Именно те придобиват вън630
631

632

Анализът в случая се абстрахира от диалектическото взаимодействие с развитието на техническите средства.
Това не пречи, обаче мистификацията (в не по-малка степен, отколкото при условията на личната зависимост) на социалните отношения, които се изправят пред субекта като чужди и враждебни сили. В това се състои парадоксът на тази социална връзка: от една страна тя налага определена форма на рационален подход към действителността (именно инструментално рационален), а от друга страна, представлява основата на такива ирационални процеси, които често
водят човечеството до ръба на самоунищожение.
Ernest Ansermet, цит. произв., с. 385.
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шната, опредметена форма на структурно-функционалните промени на музикалните форми както и на появата на нови такива.
Еволюцията на различните танцови форми, като allemande, courante, sarabande и т.н. може да се разглежда като пример за външна, опредметена форма
на промените в ценностните и познавателните системи: от първоначалния
ритуален характер, тези форми придобиват независим от телесното движение, чисто инструментален характер, изразен в тяхното обединяване под формата на сюита. Тази форма по-нататък еволюира, като през XIX век, с развитието на различните национални школи, много композитори включват в нея
народни танци633. Разгледаният пример на симфонията-рондо също е един
опредметен израз на новото (в сравнение със средновековното) съдържание
на различните елементи на музикалното съзнание.
Промените в плана на израза на музикалното произведение (формата),
както и в плана на неговото съдържание (музикален образ, идейно-емоционален смисъл), са свързани с изменения на парадигмите на творчеството и на
възприемането. Посоченият тонален начин на музикално мислене е една
парадигма на творчество (но и на възприемане) различна от онази, която се
основава върху модалния начин на музикалното мислене634. Тази парадигма е
свързана с различен музикален материал и с нови методи за неговото организиране.
От друга страна, когато музикалното произведение придобива абстрактния характер на субективен израз и когато се променя самото изразено
съдържание, музикалният образ се превръща в многозначно субективно художествено-естетическо послание635. На тази основа, музикалното произведение приема нови комуникативни възможности, като този факт внася промени и в кодовете на музикалното общуване. Пред реципиента вече се поставят нови изисквания за ориентирането както в плана на израза, така и в плана
на съдържанието на музикалното произведение636.
633
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A. Amarantidis, Музикална морфология, Athens, K. Papagrigoriou – Ch. Nakas 1990, с. 270.
Средновековната парадигма на творчество и на възприемане може да се изрази накратко чрез
максимата, издигната от неоплатониста Порфирий (234-около 305) – един от първите мислители, приложили морално-религиозната дихотомия на музикалния материал: «non voce, sed
corde cantare» («да не се пее с гласа, а със сърцето»). Вж. Денеш Золтай, цит. произв., с. 88.
Загубването на еднозначността и на непосредствеността на изразяваното идейно-емоционално
съдържание се отбелязва още от J. W. Goethe (вж. Денеш Золтай, цит. произв., с. 317).
Очевидно, тоналният музикален материал изисква различна подготовка от реципиента, в сравнение с модалния. Между другото, класификацията на реципиента въз основа на степента, в
която той отговаря на тези изисквания, изглежда по-адекватна от класификацията, основаваща
се върху предпочитанията на дадени жанрове. Различните жанрове поставят и различни изисквания, така че отново възможността да се отговори на тях се оказва определяща за класификацията на реципиента. Този проблем обаче няма да бъде разгледан в този анализ. По-подробно
по този въпрос вж. напр. Багряна Илиева, цит. произв., с. 84-87, T. W. Adorno, Einleitung in die
Musiksoziologie, Frankfurt, Rowohlt 1968, с. 15-23 и Стоян Стоянов, Проблемът музика-човек,
София, БАН 1983, с. 154-173.
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С други думи, налице е появата на един нов тип семантика: господствуващата вяра в съществуването на някакъв трансцедентен смисъл на
възприемаемата действителност се измества от убеждението, че този смисъл
е рационално постижим и се поставя под съмнение неговата свръхестествена
природа. Респективно, в областта на музикалното изкуство, а и в областта на
изкуството изобщо, това означава, че зад посочените два аспекта на музикалното произведение не се търси вече мистичният смисъл на някаква трансцедентна, свръхсетивна и свръхестествена действителност637, а идейно-емоционалният смисъл, въплътен в произведението от твореца638.
Заедно с това, и в съответствие с промените в статуса на индивида, композиторът и изпълнителят постепенно се утвърждават в музикалното съзнание като творчески субекти, докато реципиентът придобива статуса на активно възприемащ субект. Тази промяна се осъществява когато посочените
характеристики на рационализирания музикален живот се превръщат през
миналия век в господствуващи. В това отношение не е случаен фактът, че в
областта на философията на музиката проблемите за творческия субект и за
реципиента като активно възприемащ субект, се поставят именно тогава.
От една страна, силното влияние на теорията на подражанието през различните исторически периоди, предшествуващи посочения, а от друга страна, господствуващото отношение на личната зависимост, правят невъзможна
рефлексията върху субекта като такъв. При тези условия субектът (и поточно реципиентът) се разглежда по-скоро като обект на въздействие, отколкото като субект на естетическото възприятие639. Ренесансът с илюзиите си
за титаничната индивидуалност и особено Просвещението с илюзията за решаването на социалните антиномии чрез образованието и възпитанието (идея, която отново поставя субекта в позицията на обект на въздействие) не
оставят достатъчно широко поле за развитието на друга представа за субекта
на музикалното творчество и възприемане.
Както се посочи, музикалното съзнание не е абсолютно обособено и
637

638

639

Както е известно, вярвало се е, че мелодиите на григорианския антифонар са диктувани от светия дух. Мистичната семантика, която е ядро на средновековната парадигма на възприемане, се
изразява от редица мислители на времето: Marchettus da Padua (XIII век) открива в музиката
символи на четирите евангелия, а Johannes de Muris (XIII век) достига апогея със своята символика на музиката чрез образа на църквата (вж. Hans J. Moser, цит. произв., с. 177).
Естествено, постигането на смисъла на музикалното произведение не е изключително (и в зависимост от самото произведение – не е преди всичко) рационален процес. Както вече се посочи съотношението между рационалното и емоционалното начало (или общо взето ирационалното начало, което включва и интуицията) е различно при различните форми на човешката дейност. Тяхното единство, обаче, в рамките на този анализ се приема като винаги дадено.
Такава постановка на проблема се забелязва при почти всички теории за музикалното изкуство
до миналия век. Изключение в това отношение са теориите на Секст Емпирик и на Диоген Вавилонски, които решително отстояват активността на субекта. Техните идеи обаче, не получават през следващите векове задълбочена разработка.
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независимо от останалите форми на общественото съзнание. От една страна
то включва редица елементи от другите форми на общественото съзнание, а
същевременно – то и взаимодействува с тях. Оттук, всяка система от решения върху организацията на музикалния материал (парадигма на творчество),
както и всяка парадигма на възприемане, като предполагат някакъв ценностно-познавателен и емоционален фундамент, включват редица светогледни,
философско-естетически, исторически, психологически и т.н. представи640.
Този извод се налага от анализа на музикалния космологизъм, от различните
видове посочени съображения за подхода към музикалния материал (вж.
напр. бележка 167) и от общо-методологическите позиции на този анализ.
Рационалното музикално съзнание придава нов характер и на отношенията между него и другите форми на съзнанието. Разгледаните промени в
различните елементи на музикалното съзнание изместват господството на
морално-религиозното съзнание, което обуславя неговите отношения с останалите форми на общественото съзнание през средновековието. Този процес
е израз на рационализирането на социалния живот, конкретизиран в областта
на музикалната култура. Реабилитацията на рационалността и на сетивността, свързана с формиране на нова семантика, дава приоритет на наблюдението и експеримента пред мистичното преживяване за разкриване на правилата, по които може да се организира музикалният материал641.
В този смисъл, се развива нов тип отношение между музикалното и
научното съзнание642. Дистанцията между разглеждането на музикалния материал като средство за изразяване емоционалността на субекта и неговото
разглеждане като поле на изследване, характерно за някои направления на
музикалния авангард през XX век, очертава развитието на горепосоченото
отношение. Т.е. отношението между научното и художественото (по-специално музикалното) мислене не е статично.
Под влиянието на позитивизма на XIX век се развиват научното изследване на тоналните отношения и на психологичните параметри на музикалното възприятие, научното музикознание и т.н. По-късно, през XX век,
редица научни методи – преди всичко математически – се прилагат при
определянето на музикалния материал. Процесът на изместване на принципа
640

641

642

В този смисъл трудно може да приеме ограничаването на съдържанието на музикалното произведение изключително в рамките на ирационалните предполагаеми музикални емоции, което,
както се посочи, се предлага от André Cuvelier.
Показателен в това отношение е съветът на Vincenzo Galilei (1520-1591) да се наблюдава интонацията на различните хора, при изразяването на различните емоции (вж. Денеш Золтай, цит.
произв., с. 174), както и развитието на изследванията върху акустичните основи на хармонията,
чието начало се поставя още от Gioseffe Zarlino (1517-1590). Вярата в предполагаемата музика
на сферите се измества вече от изследването на законите, на които се подчиняват звуковите
отношения (вж. Enrico Fubini, цит. произв., с. 77).
Всъщност това е характерно за всички форми на художественото съзнание.
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на експресивността от принципа на конструктивността643 може да се разглежда като логическа крайност на проникването на научното мислене в областта
на музикалното, при условие, че това проникване се осъществява под влиянието на идеите на позитивизма. Посоченото изместване се разбира в смисъл,
че музикалното произведение не се разглежда вече като израз на субективната емоционалност (това е романтичната парадигма), а като рационална
конструкция644. Процесът може да се характеризира като естетически израз
на прехода от mundus sensibilis (осезаемия свят) към mundus intelligibilis
(понятния свят)645, или от емоционално-митологичното възприемане на действителността към нейното рационално разглеждане, което и означава промяна на отношението между човека и природата.

3. Аспекти на постмодерното музикално съзнание
На описаните тенденции, обаче, които представляват художественомузикален израз на процеса на рационализирането, се противопоставя техният антипод. Под влиянието на редица промени, разгледани още в уводната
глава (параграф 4), и с появата на съмнението в универсалната сила на инструменталния Разум и впоследствие разочарованието от него, се откроява и
недоверието в традиционните ценностни системи, формирани под влиянието
на идеите на Просвещението. Процесът намира своя израз и в рамките на
музикалната култура. Тази противоположна тенденция, наблюдавана още
при романтиците, достига своята логическа крайност с отказването от
всичко, което традиционният рационален подход към музикалния материал
означава за формообразуването – отказване, свързано с културната ситуация,
която започва да се формира през 70те години.
Подходът на John Cage е типичен пример в това отношение. Приемането
на звуковите естествени дадености от алеаторичната естетика (или от музиката на индетерминираността) се противопоставя на традиционния избирателен подход към звуковия континуум646, в резултат на който се формира
музикалният материал647. По този начин се отрича всеки опит за художес643
644
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И тук могат да се открият интересни взаимодействия между принципите на структурализма и
начина на музикалното мислене.
Peter Faltin, Über den Verlust des Subjekts in der Neuen Musik. Anmerkungen zum komponieren an
Ausgang der 70er Jahre – International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, vol. X, Nr.
2 (December 1979). с. 183-186.
Пак там, с. 184.
Традиционният подход към музикалния материал, може в общи линии да се определи като избиране на «подходящите» музикални звукове и тяхна по-нататъшна художествена обработка.
Може да се отбележи тук, че това е общ момент между алеаториката и конкретната музика, при
която също се използват звукове от всекидневието. Както пише P. Schaeffer, «…Когато през
1948г. предложих понятието яконкретна музикая, целях с помощта на това прилагателно да
отбележа една инверсия в рамките на музикалната работа. Вместо за обозначаването на музи-
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твено облагородяване на естествената даденост и за упражняване на контрол
върху нея. На второ място се отхвърля използването на какъвто и да е синтаксис, който би могъл да придаде логически фундамент на музикално-звуковата последователност и да демонстрира рационален контрол върху естествената даденост. По тази логика, всеки звук може да бъде последван от какъвто
и да е друг звук.
Така се осъществява стремежът към отъждествяване на музикалния материал със звуковете на всекидневието и на музикално-творческата дейност с
всекидневния живот (именно този е и смисълът на произведението «4΄ 33΄΄
tacit»)648. Този подход към музикалния материал е един опит за заличаване
границата между изкуството и всекидневието, и заедно с това се подчертава
нежеланието музикалното произведение да се разглежда като многозначно
субективно послание.
Впрочем подходът се отказва и от традиционното разбиране за музикалното произведение. Тенденцията може да се интерпретира като своеобразна реакция против разделянето на културата на култура на специалистите и
култура на всекидневието (вж. бележка 297), което настъпва в резултат от
рационализирането на обществения живот. В този смисъл, тя обаче може да
се анализира и като опит за преодоляване на разпадането на единното музикално съзнание – опит за трансцедиране на диференцираното музикално съзнание.
Разгледаният пример на алеаторичната естетика очертава една парадигма
на творчество, съвсем различна от онази, която е характерна за традиционното музикално съзнание. Съгласно използвания в този анализ метод, тази
парадигма на творчеството е само външен израз на елементите на една форма
на музикално съзнание съвсем различна от онази, която съответствува на
рационализирания музикален живот. За последната може да се твърди, че
към края на XIX и началото на XX век тя се превръща в господствуваща.
Процесът е отражение в общественото съзнание на разгледания в предната
глава процес на «масовизиране» на музикалното произведение, което има
съществено значение за формирането на музикалното съзнание.
Обезличаването на музикалния живот, чрез овладяването на музикалното

648

калните идеи чрез солфежните символи и поверяването на тяхното осъществяване на известни
инструменти, ставаше дума за събиране на конкретния звук, откъдето и да идва той, и за отделянето на музикалните стойности, които той съдържаше потенциално» (P. Schaeffer, цит.
произв., с. 23). Ясно е все пак, че конкретната музика не отхвърля всякаква по-нататъшна художествена обработка на звуковата даденост.
Вж. Enrico Fubini, цит. произв., с. 247-250, както и Frank W. Hoogerwerf, Cage contra Stravinsky,
or Delineating the Aleatory Aesthetic – International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, vol. VII, Nr. 2 (December 1976), с. 235-247. В същия контекст са поставени и т.нар. «happenings», които по начало би трябвало да възникват спонтанно и да представляват форми на синкретично художествено изразяване (единство между музика, танц, рецитал и т.н.).
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произведение от стоково-паричните отношения (въпреки неговата неподатливост649), е основата, върху която възниква и се развива една нова форма на
музикална култура, а именно така наречената «масова» музикална култура.
Върху този фундамент се създава и еволюира съответна форма на музикалното съзнание. Тя не само се подхранва от описания в предната глава първи
тип музикално произведение (вж. с. 135), но също така изисква неговото
създаване. Ако се съди по печалбите и разпространението на този тип музикални произведения, може да се твърди, че тази форма на музикално съзнание е господствуваща.
Проблемът обаче не е значим само или не е значим толкова от гледна
точка на самия факт на комерсиализирането на музикалното произведение.
Неговият приоритет произтича по-скоро от факта, че съответната форма на
музикално съзнание е свързана с определена форма на духовна (пък и на
икономическа) власт. Както се посочи, разгледаните от теоретиците на франкфуртската школа отрицателни аспекти на комерсиализираната култура
(включително и музикалната), не могат да се приемат като абсолютно
валидни.
Както всички явления, така и подчиняването на музикалната култура на
стоково-паричните отношения, проявява своята специфична диалектика. От
една страна то съдействува за формирането на един общо взето консервативен и конформистичен тип на музикално съзнание. От друга страна,
благодарение на господството на тези отношения в сферата на музикалния
живот, се осъществяват редица процеси, които могат да се характеризират
като «положителни» (някои от тях се посочиха още в уводната глава). Те са
положителни от гледна точка на възможностите, които се откриват за разпространението на музикалната култура и за разширяването на «хоризонта» на
музикалното съзнание.
Още един пример в това отношение е широкото разпространение на новите тенденции – факт, благоприятствуващ процесите на промяна и изменение
на музикалното съзнание чрез обогатяване съдържанието на неговите елементи. Типична илюстрация за това представлява тенденцията на визуализиране на музикалното произведение. Въпреки, че не може да се твърди
категорично, че възниква през последните години650, тя придобива през XX
век съвсем нов облик.
Очевидно художествено-практичният израз на теорията на съответстви649
650

T. W. Adorno, Philosophie der neuen Musik, Frankfurt am Main, Ullstein 1978, с. 13.
Вж. Димитър Аврамов, Естетиката на модерното изкуство, София, Наука и изкуство 1969.
Авторът, като разглежда отношенията и взаимното влияние между различните форми на изкуството и между различните естетически представи, които се основават върху тях, обръща внимание и върху теорията на съответствията, както и върху нейното значение за художествената
практика.
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ята се различава съществено от «филмово повлияното слухово усещане»651.
Последното обозначава промяната на музикалното възприемане, под влияние
на взаимодействието между музика и картина във филма652. Действителното
естетическо визуализиране на музикалното произведение, обаче се забелязва
не при филма, а при видеоклипа. Разликата е съществена. При филма, музиката е подчинена на предварително създадената картина и по дефиниция
нейното разгръщане се подчинява на филмовото разгръщане. При видеоклипа, напротив, филмовото разгръщане е подчинено на музикалното. Картината
се създава въз основа на предварително създадената музика и по дефиниция е
подчинена на нея653.
Видеоклипът, като създава един различен начин на музикално възприемане, е свързан с фрагментаризираното възприемане на действителността в
по-голяма степен отколкото филмът654. По-конкретно фрагментаризираното
възприемане на действителността се налага като господствуващо от видеоклипа, нещо, което не се случва с филма, където реконструкцията на времепространството остава скрита от погледа на реципиента655. При видеоклипа
времепространството не просто може да се раздроби и да се сглоби наново, а
тази реконструкция именно се налага като необходима предпоставка656.
Също така, докато филмът налага филмово повлияното музикално възприемане, видеоклипът осъществява инверсията, като възникването и развитието на музикално повлияното зрително възприемане придобиват съществени възможности за реализиране. Естетическото визуализиране на музикалното произведение, както и посочените в предната глава тенденции на
възвръщане на музикалното изкуство към всекидневния живот не само
651
652

653
654
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Werner Klüppelholz, Zur Soziologie den Neuen Musik – International Review of the Aesthetics and
Sociology of Music, vol. X, Nr. 1 (June 1979), с. 79.
Този въпрос е изследван от редица автори като Giuseppe Becce и Hans Erdmann (Allgemeines
Handbuch der Film Musik, Berlin 1927), Kurt London (Film Music, London 1936), Hans Eisler и T.
W. Adorno (Komposition für den Film, München 1969), John Huntley и Roger Manvell (The Technique of Film Music, N.Y. 1957), Zofia Lissa (Ästhetik der Filmmusik, Berlin 1965), и др. Вж. поподробно Wolfgang Thiel, Filmmusik in Geschichte und Gegenwart, Berlin, Henschelverlag Kunst
und Gesellschaft 1981.
От тази гледна точка, филмът Phantasia на Walt Disney, например, е направен по принципите на
видеоклипа, а не по «традиционните» филмови принципи.
За този тип възприемане на действителността (който според последователите на постмодернизма е характерен за постмодерното условие) и неговото отношение към филма, вж. Werner
Klüppelholz, цит. произв., с. 79. Авторът посочва, че «…във филма могат да се променят до неузнаваемост както пространственото измерение на действителността (чрез регулиране на камерата, монтаж и бленда), така и нейното времево измерение (чрез ритъма на картините, ускоряване или забавяне на темпото на тяхното течение). Те могат да се раздробят и да се сглобят наново». Авторът не разглежда видеоклипа, очевидно поради факта, че той не е бил толкова разпространен през 1979г.
Характерен в това отношение е фактът, че скокът при монтажа се възприема като грешка при
създаването на филма.
Няма да се разглеждат тук причините на това явление.
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благодарение на новите условия на възприемането, но също така и на възможностите, които се откриват при новите условия за творчество, се вписват
в рамките на една по-обща тенденция. Става дума за възникването на нови
форми на синкретична култура, които в областта на художествената култура
се развиват главно под господството на движещата се картина. Очевидно,
визуализирането на музикалното произведение, като създава нова парадигма
на възприемане, съдействува за промяната и на музикалното съзнание.
Новите тенденции на визуализиране на музикалното произведение, едва
ли биха могли и да се представят извън и независимо от една основна предпоставка на господството на стоково-паричните отношения: широкото развитие на комуникационната мрежа, на техниката по съхраняването, обработката, и предаването на информацията. Както се посочи, тази зависимост,
която благоприятствува широкото разпространение на новите тенденции и по
този начин допринася за формирането на нова културна ситуация, има както
отрицателни, така и положителни последствия. Именно срещу негативния
аспект на тези последствия се обръщат редица направления в областта на
музикалното изкуство. Тяхната критика е насочена преди всичко срещу
идейното ядро на комерсиализираната музикална култура: инструменталната
рационалност657.
Разгледаният пример на естетиката на алеаториката, експлицира едно от
разнообразните направления на тенденцията, която би могла да се нарече
«критична». В стремежа си да създаде произведения от описания в предната
глава като втори тип музикални произведения (вж. с. 135), тази тенденция се
противопоставя на господствуващата форма на музикалното съзнание и
заема критична позиция спрямо нея658. Независимо от теоретическите възражения, които будят отъждествяването на инструменталната рационалност с
рационалността изобщо и разгледаната в параграфа за музикалния космологизъм позиция, не може да се отрече фактът, че тази тенденция поставя
основите на една форма на музикално съзнание, различна от комерсиализираната.
По-специален е въпросът с авангардната музика, където въпреки разнообразието на опитите, на тенденциите и на подходите към определянето на
музикалния материал и принципите на формообразуването, не е невъзможно
да се установи общият им фундамент. Защото той се състои в извънестетическия стремеж «…да се критикуват социални явления и в опита да се про657

658

Въпреки че редица направления отъждествяват инструменталната рационалност с рационалността въобще, тяхната критика, както става ясно от този анализ, не е безоснователна и не е лишена от положителни аспекти.
В този смисъл критичното музикално съзнание може да се разглежда като маргинално. Още
повече, че редица негови направления съзнателно се стремят към маргиналност, като правят това съзнателно, с цел да бъдат непопулярни и антикомерсиални.
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менят те, дори когато средствата и целите са диаметрално противоположни,
както например при марксиста Nono и мистика Stockhausen»659. Следователно, тук се отбелязва едно отношение между музикалното и политическото
съзнание, което не винаги е експлицитно изразено, както например в случая с
Luigi Nono, и което трудно може да се разглежда като еднозначно и праволинейно взаимодействие. Въпреки това, не може да се пренебрегне и фактът,
че духовните търсения на всяка епоха (а опитът за формиране на музикалния
материал представлява и такъв тип търсене) не се осъществяват независимо и
извън глобалните проблеми, характерни за нея.
В този контекст, D. Athanasiadis посочва, че «…духовните търсения на
ядрената ера са изисквали звукове от различно (в сравнение с традиционното
– А. Б.) естество за музикалното изразяване»660. Доколкото горепосоченият
стремеж се осъществява чрез създаването на нови парадигми на творчество и
на възприемане, на нови кодове на музикално общуване661, които са свързани
с различни от господствуващите ценностно-познавателни системи, то допирната точка между подходите на John Cage, Werner Henze, Mauricio Kagel,
Luigi Nono, Karlheinz Stockhausen и т.н. се състои в стремежа към формиране
на музикално съзнание различно от онова, което се основава върху рационализирания музикален живот662.
Така, съвременното диференцирано музикално съзнание се оказва различно от диференцираното музикално съзнание както на средновековието, така и
на ранния период от развитието на рационалния музикален живот. В първия
случай, диференциацията съществува под знака на морално-религиозната
дихотомия. В тези рамки се развива разграничаването между селския, градския и крепостния музикален живот и съответните форми на музикално
съзнание. Във втория случай, музикално-естетически изразената критика,
чрез подкрепа на принципите на рационализма и на сенсуализма, се насочва
преди всичко срещу западащите социални структури и съпровождащите ги
залязващи морални, естетически и т.н. представи.
Естествено, не може да се твърди, че през XX век авангардната музика
представлява единствения опит за формирането на критично музикално
съзнание. Редица направления (или тенденции в рамките на едно и също
направление), без да претендират за място в онова, което може да се нарече
659
660
661
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Werner Klüpelholz, цит. произв., с. 76.
Dimitris Athanasiadis, Социалният и политическият фундамент в структурата на съвременната музика, Thessaloniki, Macedonian Conservatoire 1985, с. 17.
Представата, според която авангардното музикално произведение е лишено от комуникативни
възможности, не взема под внимание обстоятелството, че нито едно културно произведение не
може да бъде лишено от каквато и да е знакова функция и следователно не може да бъде лишено от смисъл (срвн. напр. с Tibor Kneif, цит. произв., с. 95-99). Това е валидно, дори ако се
приеме, че музикалното произведение не представлява израз на субективната емоционалност.
Срвн. с Werner Klüpelholz, пак там.

159

«музикален авангард», се оказват в състояние ако не да формират, то поне да
поставят основите за възникването на такива форми на музикалното съзнание, които се противопоставят на господствуващата. Друг е въпросът, че
често, след известно време те се оказват асимилирани и функционализирани
(в Адорновия смисъл)663.

****************************
Тенденциите, които се разгледаха тук, а също така и онези, за които
стана дума в уводната глава, очертават контурите на една нова епоха, пред
чийто праг се намира не само музикалната култура, а културата изобщо. В
нейните рамки се разгръщат процесите, разгледани в дисертационния труд.
Засега изглежда разнообразните форми на общественото съзнание се намират
в процес на преобразуване. Естествено, този анализ не претендира да бъде
изчерпателен, още повече, че става дума за множество промени, които още
не са напълно завършени. Именно поради това, че се визира определен преходен период664, а новите тенденции не са придобили облика на изкристализирали ценностно-познавателни системи, редица въпроси остават открити. По същите причини не са се изяснили още последствията от разгледаните промени и – най-главното – не е станала още ясна ситуацията към
която те водят.
От тези констатации естествено не се изключва художествено-естетическото и по-конкретно музикалното съзнание. От досегашния анализ става
ясно, че разнообразните тенденции, които се разгръщат в областта на музикалния живот и които съдействуват за формирането на нова музикална култура и ново музикално съзнание, са противоречиви. Съгласно използвания
метод това е естествено, тъй като в тази противоречивост се проявява диалектиката на самите процеси.
Нестабилността на периода на формирането на новата културна ситуация,
в частност на новата музикална култура, поставя под съмнение редица представи и концепции, възприети преди това като дадени и дори като очевидни.
Независимо от отговора, който ще получат все още откритите въпроси, не
може да се отрече фактът, че противопоставянето между различните форми
на музикално съзнание продължава да съществува и дори се изостря. Дали
някоя от тях ще узурпира господствуващата позиция или не, или дали нещо
качествено различно ще възникне – това са въпроси, които ще намерят своя
отговор през следващите години.
663
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Това е естествено следствие от тяхното обвързване с механизмите на рационализирания музикален живот. Ярък пример са известни видове на жазз и роцк музика.
Макар че въпросът дали този период е преходен или не, все още остава открит.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Както «демократичните», така и тоталитарните институционални прояви на инструменталния Разум, които в продължение почти на цяло столетие
съставяха фундамента на установените опасни равновесия, накрая се оказаха
еднакво безизходни – физически и духовно смъртоносни. Този отрицателен
аспект на инструменталната рационалност подхранва общото чувство на господствуващ хаос, наблюдавано напоследък навсякъде. Това чувство, обаче
несъмнено има своите основания и в дълбоките промени, които разтърсват из
основи представата за света, наложена от посочения тип рационалност. В
този контекст, съвременните тенденции на културата, в частност и на музикалната култура, благоприятствуват развитието на фрагментаризираното
философско, а и социологическо разглеждане на разнообразните социо-културни явления.
Основната характеристика на философския формализъм и на феноменализма, състояща се в отъждествяването на привидността, т.е. на фрагментаризираното разнообразие, със същността на самото явление, е несъвместима
обаче с рефлексията, която се стреми към изграждането на адекватна представа за него.
От тази гледна точка, методологическият подход, който е в състояние да
обобщи теоретически постигнатото и да се превърне в инструмент за анализ
на реално съществуващото, от една страна не може да остава в областта на
привидното, а от друга – не може да откъсва явлението от неговата същност.
При това, самото явление, със своята комплексност и разнообразност диктува
в определена степен съответния характер на методологическия подход.
В този смисъл, разглеждането на явлението «музика» в рамките на диалектическото единство на отношението между социалния субект и природната даденост с междусубектните отношения, т.е. като форма на човешката дейност, представлява търсената, обобщаваща гледна точка. В светлината на нейната перспектива редица дихотомии, като например противопоставянето между рационалното и ирационалното начало, обективната детерминираност и субективната гениална съзидателност, вътрешно и външномузикалната обусловеност, емоционалния израз и рационалното изказване,
рационално анализируемата, безсъдържателна художествена форма и ирационално постижимото, емоционално съдържание, статичната структура и
динамичния процес и т.н. се оказват ограничителни и дори мними. Тяхното
трансцедиране, както и трансцедирането на абсолютизациите, които следват
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от тях, са възможни само чрез идентифицирането на социално-историческата
природа на разгледаното явление с посоченото диалектическо единство.
Избраният подход се оказва и в състояние да обобщи на философско и
социологическо равнище разнообразните аспекти на явлението (музиковедски, естетически, семиотически, психологически и т.н.). По този начин той
фактически доказва, че все още е възможно съществуването на метаезик,
който обобщава различните аспекти на явлението без да се превръща в митологизирана съвкупност от готови формули. По същия начин избраният подход доказва, че това обобщаване е необходимо, за да се намерят подходящи
методологически инструменти за изясняването на съвременните тенденции
на музикалната култура, като съставна част на културата изобщо. Именно
последното отношение подчертава общата значимост на частно приложения
метод.
На трето място, приложеният метод открива възможностите за изработването на понятиен апарат, способен да обхване инвариантната същност на
разглежданото явление без да се пренебрегва променливостта на неговите
конкретни, включително и съвременни, прояви. Изработването на понятийния апарат се осъществява както в смисъл на обогатяване съдържанието на
съществуващите вече понятия (обусловена и свободна красота, музикален
материал, музикално произведение, музикален живот, музикално съзнание,
слушателска картина, музикална мисъл и т.н.), така и в смисъл на предложението за нови такива (социален статус на музикалното произведение, акциденциалност и инструменталност на музикалния материал, онтология на
музикалното произведение, интонационно времепространство, диференцирано музикално съзнание, естетическо визуализиране на музикалното произведение).
Съгласно приложения метод, преодоляването на откъсването на явлението от неговата същност се постига чрез разглеждането на външните, материализирани прояви на изследваната форма на дейността. Такива прояви са
музикалният материал и музикалното произведение.
Разглеждането на музикалния материал в рамките на човешката дейност
разкрива два аспекта, намиращи се в единство: от обективна гледна точка,
той представлява обект на съответната специфична форма на дейност, който
в това си качество е едновременно физическа субстанция и средство за
художествено-образна реализация; от субективна гледна точка музикалният
материал представлява изразно средство и интерсубективно средство за
общуване. Доколкото понятието «музикален материал» означава независимост на обекта на дейността от съзнанието на действуващия субект, дотолкова това понятие от философска гледна точка не се използува в метафоричен смисъл.
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Музикалният материал исторически еволюира като средство за осъществяването на определен вид изразително и комуникативно човешко звукоизявяване. Този извод се потвърждава и от изследванията върху различните
аборигенни култури, и от сведенията за различните древни култури. Наблюдаваното развитие се осъществява изключително в рамките на междусубектните отношения. Инструменталната функция на музикалния материал се
дължи всъщност на неговото качество на исторически развиваща се система
от критерии за разчленяване и художествена обработка на звуковия континуум.
Историчността на музикалния материал обхваща както неговия обективен, така и неговия субективен аспект. Конкретните му характеристики се
намират в зависимост не само от светоусещането на всяка дадена епоха,
върху чиято основа се развиват съответните социални потребности, но също
така и в зависимост от развитието на техническите средства.
Изразителните и комуникативните възможности на музикалния материал
са обективно дадени, но те са немислими извън обществото. Музикалният
материал, следователно, представлява акциденциално обусловено субектобектно отношение, доколкото звукът си остава субстанция, а неговото социално-исторически обусловено разграничаване на музикален и немузикален е
акциденция.
В контекста на този анализ, различните форми на музикален космологизъм, характерни и за съвременния музикален авангард, се оказват фрагментаризиращи, след като абсолютизират определени аспекти на музикалния
материал. Тези абсолютизации се отнасят до неговото физикализиране и
десоциализиране, а от друга страна отнемат от творческия субект правото му
да бъде именно творчески. Мистификацията на музикалния материал, като
една от възможните логически крайности на музикалния космологизъм, в
лицето на инструменталната рационалност отхвърля рационалността изобщо.
Физикализирането, десоциализирането и мистификацията на музикалния материал, обаче представляват солиден фундамент за неговото разглеждане като надисторическа даденост.
Разглеждането на субективния аспект на отношението «музикален материал» в рамките на неговата инструментална функция разкрива качествата
му като исторически създадена конвенционална знакова система, действуваща по принципите на асоциативността. Благодарение на тези принципи и в
контекста на историческата си обусловеност, конвенционалната система от
критерии за разчленяване и художествена обработка на звуковия континуум
има възможността да предизвиква комплексни представи, определени като
«слушателски картини». Последните категориално излизат извън рамките на
психологията, без това да означава, че са лишени от психологически аспект.
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Исторически обусловената конвенционалност на музикалния материал, обаче
не е абсолютна даденост, а – определена от диалектическото взаимодействие
между традиционност и оригиналност – относителност.
Съгласно всичко това, музикалният материал винаги се представя пред
субекта под формата на различни структури. При това, взаимодействието
между него и субекта е диференцирано, в зависимост от процеса, за който
става дума: докато в процеса музикално-творческата дейност отношението
между субекта и музикалния материал се опосредствува от средствата за
обозначаването на звука или от звукопроизвеждащите средства, в процеса на
възприемането пред реципиента изпъква определена форма на организация
на музикалния материал, а именно музикалното произведение. От друга
страна, докато музикално-творческият процес угасва в музикалното произведение, процесът на възприемането започва точно от него.
Интерсубективният аспект на отношението «музикален материал», следователно, се разкрива чрез разглеждането на неговото организиране в една
динамична структура, определена като «музикално произведение». Исторически формиралите се различни концепции за музикалното произведение не
са изключени от всеобхватността на социално-историческата обусловеност.
Тя се проявява в тяхното съответствие със социалния статус на музикалното
произведение, който на свой ред е свързан с исторически конкретните характеристики на музикалния живот. От друга страна не може да се пренебрегне
и съответствието на посочените различни концепции, върху които често се
основава музикално-творческата дейност, с общофилософските и общоестетическите представи, характерни за дадена епоха. В тези рамки съвременната
ситуация на културния, в частност и на музикалния плурализъм, налага трансцедирането на традиционните представи за музикалното произведение. Тези
представи са свързани с определени социо-културни условия, при които резултатът от относително обособената форма на съответната творческа
дейност получава стабилния статус на «res facta» или на «opus perfectum et
absolutum». В това си качество той може впоследствие лесно да бъде включен
в господствуващите отношения на размяна и обращение. В светлината на
новите перспективи обаче, както и от гледна точка на търсената инвариантна
същност, традиционните представи за музикалното произведение се оказват
ограничителни.
В контекста на методологическия подход, който, като поставя проблема
за специфично музикалната дейност разкрива горепосочените аспекти на
музикалния материал, разглеждането на музикалното произведение като интонационно времепространство, създадено с помощта на звукопроизвеждащи
и/или звукообозначаващи средства, се намира в състояние да преодолее тази
ограниченост. Това понятие, което може да се нарече плуралистично, об-
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хваща единството от комуникативните и изразителните аспекти на музикалното произведение (интонационно), както и единството от неговите
динамични и статични аспекти (времепространство). В този контекст се
поставя и проблемът за формата и съдържанието. Съвкупността от посочените аспекти, както и проблемите за различните форми на съществуване на
музикалното произведение, съставят проблемния кръг, който се отнася до
онтологията на музикалното произведение.
Разглеждането на онтологията на музикалното произведение чрез анализа
на неговата основна обективирана форма на съществуване има съществено
значение. Звуковата реализация на музикалното произведение представлява
conditio sine qua non за пълноценното му възприемане и следователно, за
реализирането на неговите изразителни и комуникативни функции, за неговото превръщане във факт на общественото музикално съзнание. При това,
основната обективирана форма на съществуване на музикалното произведение поставя проблема за движението не като психологическо явление,
приписано му от възприемащия субект, а като негово съществено онтологично качество. На тази основа разглеждането на онтологическото единство
на времето и на пространството в музикалното произведение позволява да се
преодолее отъждествяването на музикалния процес изключително с неговия
времеви аспект.
Музикалното времепространство се вписва в специфично човешкия начин на възприемане на действителността и в специфично човешкия начин на
въздействие върху нея. Тази специфика се характеризира с присъствието на
съзнанието и на самосъзнанието и представлява фундамента на смисловото
времепространство. Така, интонационното времепространство по дефиниция
носи изразителни и комуникативни функции.
Смисълът на музикалното произведение, следователно, се разкрива не
като нещо външно, прибавено към него post factum, а като негова иманентна
даденост и съставя неговото духовно съдържание. Този аспект на съдържанието на музикалното произведение се различава от материалния му аспект,
съставен от използувания конкретен музикално-звуков материал, който може
да бъде изследван с математическа точност.
Смисълът на музикалното произведение предполага и представлява познание и оценка на емоционалната и звуковата действителност. От тази гледна точка, музикалното произведение, доколкото е един образен израз на
представите на творческия субект за организацията на човешката действителност, не лишен от идейно-емоционален смисъл, представлява форма на
субективно отражение на обективната действителност.
Следователно, непонятийният начин, по който се придава идейно-емоционалният смисъл на музикалното произведение и на който се дължи труд-
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ността по вербализирането на този смисъл, не доказва отсъствието на идейно
съдържание. Защото всяко музикално произведение предполага известни
решения на въпросите за организацията на музикалния материал. Това са
решения, които не са безотносителни към художествено-естетическите и светогледни представи на творческия субект. В тях се кодират както историята
на развитието на представите за формообразуването, характерна за дадена
културна общност, така и индивидуалната, художествено значима история на
твореца, която се разгръща в тази културна общност.
Чрез единството от идейния и емоционалния аспекти на смисъла на музикалното произведение се изразява специфичното за тази форма на дейността
единство между рационалното и ирационалното начало. Същото единство се
проявява и в музикалното мислене и в музикалните мисли. Последните са
емоционално-логически смислови единици и в този контекст могат да бъдат
съразмерни на понятието «интонация», разглеждана като най-малката музикално значима единица.
Музикалните мисли се разграничават от слушателските картини, като
това разграничаване съответствува на разликата между гледната точка на
композитора и гледната точка на реципиента. Музикалните идеи в процеса на
творчеството се трансформират в музикални мисли, които на свой ред се
синтезират в цялостна, динамична система, наречена «музикален образ».
Процесът пък на музикалното възприемане може в общи линии да се представи като възход от звуковите представи, които се формират в слушателски
картини, към възприемането на цялостния музикален образ. В този процес,
поради това че движението представлява съществено онтологично качество
на основната обективирана форма на съществуване на музикалното произведение, ролята на паметта (историческа, колективна и индивидуална) има
първостепенно значение.
Основната обективирана форма на съществуването на музикалното произведение представлява материалния носител на музикалния образ. Зависимостта между смисъла и неговия материален носител не е абсолютна, факт,
върху който се основава многозначността на въплътения в музикалното
произведение смисъл. Относителността на смисъла на музикалното произведение, обаче не означава релативност на неговото обективно съществуване.
Музикалното произведение като културен, човешки продукт винаги носи в
себе си някакъв смисъл.
Разглеждането на отношенията, развиващи се по повод на музикалното
произведение и съставляващи цялостността, определена като «музикален живот», извежда на преден план институционалните рамки, в които протича
въпросната форма на дейност. Заедно с това, изпъкват взаимодействията
между музикалния живот и останалите сфери на социалната действителност,
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като по този начин се доказва единството между философското и социологическото равнище на приложения подход.
Музикалният живот представлява една динамична система от разнообразни междусубектни отношения, чийто системообразуващ фактор се състои в разгледаното специфично отношение между социалния субект и физическата субстанция. Музикалният живот включва освен изключително художествено-естетическите процеси на творчество, изпълнение и възприемане, и
редица не-художествени процеси, необходими за реализирането на музикалното общуване. В рамките на рационализирания музикален живот, основната
обективирана форма на съществуването на музикалното произведение представлява повод, основа и цел на отношенията, включени в него.
Музикалният живот като съвкупност от разнообразни дейности се обуславя както от качествените характеристики на субекта, така и от качествените характеристики на обекта на тези дейности. Музикалният живот е
детерминиран и от характерните черти на социума, в чиито рамки протича и
чиято съставна част той е, и от differentia specifica на основната обективирана
форма на съществуване на музикалното произведение. В този контекст, предпоставките и детерминантите на музикалния живот се разграничават на
естествени и социални.
Към естествените предпоставки и детерминанти на музикалния живот се
отнася същественото онтологично качество на основната обективирана форма на съществуване на музикалното произведение. Именно това качество
налага социалните потребности от съхраняване и възпроизводство на музикалното произведение, които на свой ред налагат изработването на съответните технически средства, макар че развитието на последните е относително
независимо.
Съхраняването, възпроизводството, разпространението и възприемането
на музикалното произведение се намират в зависимост от възможността за
превръщане на неговата основна форма на съществуване в някаква друга (с
оглед тя да бъде запазена), и от възможността за възстановяване на основната
форма от превърнатата. В това и се състои онтологичният парадокс на
музикалното произведение: за да бъде то запазено като ценност трябва да се
отрече времевият аспект на неговото съществено онтологично качество.
Този факт, който има огромно значение за структурирането и функционирането на музикалния живот, обективно релативизира стабилния статус на
музикалното произведение без обаче да му отрича онтологичното право на
съществуване. Също така, различните форми на съществуване на музикалното произведение не доказват отсъствието на неговата инвариантност. Все
пак става дума за различни форми на съществуване на едно и също музикално произведение.
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Онези физиологически и биологически качества на субекта, които са
естествени предпоставки на неговата способност да интонира музикално, се
отнасят също към естествените предпоставки и детерминанти на музикалния
живот. Неговите качествени характеристики, обаче се обуславят от социалните предпоставки и детерминанти, към които се причисляват съответните
социални потребности. Музикалното произведение и музикалният живот
биха били невъзможни без естествените предпоставки и детерминанти, но
тяхната роля се оказва подчинена и «канализирана» от социо-културните
обусловености. Социалните предпоставки и детерминанти, на свой ред, са
невъзможни без естествените.
Превръщането на музикалното произведение в свободна красота – нещо,
което води началото си от господството на неговата експозиционна стойност
– е предпоставка за възникването на социалната потребност от преодоляване
на дейностния синкретизъм в рамките на музикалния живот, и на социалната
потребност от относителното обособяване на музикалния живот като цяло.
Тези промени не са безотносителни спрямо общите социални промени,
настъпващи с постепенната доминация на отношението на личната независимост пред отношенията на личната зависимост.
Промените на и в музикалния живот са свързани със същностните промени на социума, в чиито рамки протича той. Това отношение, обаче е
опосредствувано от различните ценностни системи, от светоусещането, от
рационалното и емоционалното реагиране на субекта спрямо действителността и следователно от промените на общественото съзнание. Социалните
потребности са външен израз на посоченото реагиране. Съществените промени на социума се отразяват по посочения опосредствуван начин и в структурата на самото музикално произведение. Това не означава, че спецификата
на социума може да бъде изведена от структурата на музикалното произведение, а обратното, че музикалното произведение може да бъде обяснено
въз основа на спецификата на социума.
Реализирането на всяка социална потребност (а музикалната художествено-образна реализация е една такава потребност) става възможно само в и
чрез системата от разнообразните социални дейности, върху чиято основа се
изграждат съответните сфери на социалната действителност. Тази система
предоставя рамките на реализирането на социалната потребност. В този
смисъл социалната потребност опосредствува взаимодействието между различните процеси на музикалния живот и останалите динамични социални
структури. Социалната потребност, като съзнателно отношение към обективната действителност, отразява по-общите социални процеси и обуславя съдържанието на музикалното произведение, а също така структурирането и
разгръщането на музикалния живот.
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Към социалните предпоставки и детерминанти на музикалния живот се
отнасят и техническите средства. Естеството на основната обективирана форма на съществуване на музикалното произведение налага определени технически изисквания, чието удовлетворяване се намира в зависимост от съответните социални потребности. От друга страна, техническите средства въздействуват върху структурата и функционирането на музикалния живот и осъществяват взаимодействието с редица други сфери на социума.
При условията на господството на отношенията на личната независимост,
основана върху вещната зависимост, се създава онзи технически фундамент,
който позволява въвеждането на музикалното произведение в света на
стоково-паричните отношения. Това става възможно чрез превръщането на
експозиционната стойност и на комуникативния принцип на музикалното
произведение в негова разменна стойност. Процесът от една страна съдействува за широкото разпространение на музикалната култура, както и за разширяването хоризонта на музикално-културното съзнание, докато от друга
страна благоприятствува обезличаването на музикалния живот и разпростирането на отчуждението и в неговите рамки.
На тази основа възниква разграничаването, въведено от T. W. Adorno,
между функционалното и нефункционалното музикално произведение. В
обезличаването на музикалния живот се състои парадоксът на рационализирания музикален живот: дълбоко личностното емоционално изразяване придобива безлични форми на разпространение. Тенденциите на музикалния
живот, обаче които се развиват въз основа на новите социални потребности и
на новите технически средства, създават реални възможности за възвръщане
на музикалното изкуство към всекидневния живот, не просто като непрекъснато присъствие на музикалното произведение в акустичната среда на реципиента. Непрекъснатото присъствие се осъществява така или иначе чрез
освобождаването на условията на възприемането от пространствено-времевите ограничения на реалното изпълнение, благодарение на «традиционните»
технически средства. Възвръщането, за което става дума, получава през
последните години реални възможности да се осъществи и като превръщане
на реципиента в творец.
Опосредствуващата роля на общественото съзнание, обуславя и неговата
значимост при разглеждането на разнообразните процеси на музикалния живот, както и при разглеждането на съвременните тенденции. Последните се
проявяват в неговите рамки, като възвръщане на музикалното произведение
към всекидневието, музикално-културен плурализъм, качествени промени на
музикалния живот, свързани с новите технически средства и т.н.
Общественото и груповото музикално съзнание обхващат ценностните и
познавателните системи, както и емоционалните елементи, свързани с раз-
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личните процеси на музикалния живот. В резултат от тяхното историческо
развитие изкристализират парадигмите на музикалното творчество и възприемане, и свързаните с тях кодове на музикалното общуване и на поведението
в рамките на разгръщането на разнообразните дейности, включени в музикалния живот. Парадигмите на музикалното творчество и възприемане,
различните кодове на поведение и на музикалното общуване също се отнасят
към елементите на общественото и груповото музикално съзнание.
Съответствието между музикалното съзнание и музикалния живот (като
съвкупност от реални динамични социални структури) представлява процес
на реципрочна детерминираност. В този смисъл не само музикалният живот
обуславя съдържанието на музикалното съзнание, но също така, музикалното
съзнание, което се намира във взаимодействие с останалите форми на
общественото съзнание, обуславя музикалния живот.
Общественото музикално съзнание, обаче не представлява единна недиференцирана цялост. То се проявява под теоретически конкретната форма на
групово музикално съзнание. От тази гледна точка различните елементи на
музикалното съзнание се демонстрират диференцирано, в зависимост от съответната форма на груповото музикално съзнание. Диференцираното музикално съзнание е продукт от историческото развитие на музикалния и общо
взето на културния живот. Появата на диференцираното музикално съзнание
е свързана с историческия процес на диференцирането на различните социокултурни групи и последващата това диференциране поява на различните
субкултурни системи (музикално-културни подсистеми).
Рационализирането на музикалния живот е свързано с формирането на
рационалното музикално съзнание. В случая не става дума просто за някакви
второстепенни промени, а за художествения израз на качествено различна
представа за света и на качествено различно отношение между социалния
субект и обективната действителност. Въз основа на тези промени, обаче се
променя и самосъзнанието. В този контекст, музикалното произведение придобива абстрактния характер на изразяване на субективния идейно-емоционален свят.
Тази промяна е един външен израз на промените, както на познавателните
и ценностните системи, така и на емоционалните елементи, които се отнасят
към съдържанието на музикалното съзнание. Музикалният образ се превръща
в многозначно субективно художествено-естетическо послание, което означава поява на един нов тип музикално-естетическа семантика. Същевременно, композиторът и изпълнителят се утвърждават в музикалното съзнание
като творчески субекти, докато реципиентът получава статуса на активно
възприемащ субект.
Рационалното музикално съзнание налага и нов тип отношения между
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него и другите форми на общественото съзнание, като постепенно се издига
значението на неговото отношение с научното съзнание. Процесът на изместването на принципа на експресивността от принципа на конструктивността
представлява една от възможните логически крайности на навлизането на
научно-абстрактното и математическото мислене в сферата на музикалното
творчество.
От друга страна, не може да се пренебрегне процесът на промяната на
самото рационално музикално съзнание, който се разгръща въз основа на
промените на рационализирания музикален живот. Става дума за такива
промени, които от гледна точка на разширяването на хоризонта на музикалното съзнание могат да се характеризират като положителни. В този смисъл,
не може да се отрече и фактът, че именно благодарение на основните характеристики на рационализирания музикален живот става възможно широкото
разпространение на новите тенденции на естетическото визуализиране на
музикалното произведение. Те, като налагат една различна представа за музикалното времепространство (съответствуваща на новия начин на възприемане на времепространството изобщо), поставят основите на възникването
на нови форми на музикалното общуване, както и на качествени промени във
вече съществуващите.
На повсеместното господство на инструменталната рационалност, се
противопоставя тенденцията на отричане от всичко, което е свързано с нея.
На тази основа подходите на музикалния авангард към музикалния материал
и музикалното произведение, както и тези към музикалното общуване изобщо, въпреки богатото разнообразие на своите прояви, не са лишени от общ
фундамент.
Разнообразните прояви на музикалния авангард, доколкото откриват нови
форми на музикално общуване, фактически благоприятствуват появата на нови форми на музикално съзнание, които се противопоставят на господствуващата. Всъщност, онова, което звучи в авангардното музикално произведение,
както и във всеки тип нефункционално музикално произведение, не е чудноватата ексцентричност на техните създатели, а болезнените дисонанси на
инструменталната рационалност, въпреки че прекалено често тя се отъждествява с рационалността изобщо. Ето защо догматичната критика на тези опити се оказва не по-малко опростяваща и фрагментаризираща, отколкото критикуваните от нея тенденции.
Разгледаната същностна връзка между общо-социалните, общо-културните промени и промените в музикалната култура, насочва вниманието върху
това, че всеки опит за преодоляване на негативните аспекти на инструменталната рационалност (включително и в областта на музикалния живот) ще
бъде ефективен, доколкото се възползва от ценното, което рационализи-
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раният социален (респективно и музикален) живот е допринесъл за развитието на културата, в частност и на музикалната култура. Въпреки че новите
тенденции в развитието на културата, в частност и на музикалната култура,
не позволяват все още разкриването на своята диалектика в многообразните й
измерения – защото те се намират в процес на формиране – трудно може да
се отрече и фактът, че новата епоха, пред чийто праг се намира културата,
засега се очертава като период на търсене на своето собствено самосъзнание,
без да може да се задоволи с онова, което миналото й е завещало.
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