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Увод. Преглед на зараждането и развитието на 

китайската симфонична музика 
Обект на настоящия дисертационен труд е симфоничната 

музика в Китай, която се заражда през двадесетте години на 

двадесетия век и тръгва от вековната история на китайската народна 

музика. 

От самото начало китайските композитори задълбочено 

изучават западноевропейските симфонични школи, а по-късно 

започват да използват и китайски традиционни музикални 

инструменти, за да заменят европейските. Така създават симфонични 

произведения с китайски характеристики. Този процес на съчетаване 

на европейските композиционни техники с елементи на китайската 

традиционна музика е твърде продължителен; върви постепенно 
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тръгвайки от композиране на малки пиеси до овладяването на 

големите циклични форми със симфонично развитие. Може да се 

каже, че днес китайската симфонична музика стъпва на основата на 

различни философски и поетични течения, зародили се още в 

древността, в които композиторите съчетават познатите жанрове 

като сюита, симфония, концерт, увертюра или симфонична поема. 

Музикалната култура в Китай достига днешното си 

професионално ниво благодарение на дългогодишните усилия на 

китайските музиканти. Съществена роля за развитието на 

музикалното изкуство в Китай са изиграли и редица чуждестранни 

композитори, живели и творили цели десетилетия в страната.  

Целта на дисертационния труд е да анализира най-характерните 

явления на китайската симфонична музика от зараждането ѝ до днес 

и да я представи в светлината на световните музикални процеси.  

 

Първа глава. Периодизация на развитието на 

китайската симфонична музика. 
Както вече беше споменато, китайската симфонична музика има 

приблизително стогодишна история. Този период може да бъде 

разделен на три етапа: 

- първи етап: от 1919 година (движение „Четвърти май“) до 1949 

година (основаването на нов Китай) 
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- втори етап от 1919 година до 1976 година, времето на реформата и 

отварянето на страната  

- трети етап от 1976 година до днес 

Първи етап  (1919 - 1949 г.) 

Когато китайската симфонична музика прави първите си стъпки 

по време, когато този жанр в Европа се развива вече повече от двеста 

години. В областта на изкуството китайският начин на мислене е 

неразривно свързан с китайската философия. В музиката той се 

изразява чрез принципа на стремеж към  „линейно музикално 

мислене“ и „добра мелодия“. Първите китайски композитори си 

поставят за задача да създадат творби，които да се вписват в 

китайската народопсихология и в същото време да усвоявaт 

европейските достижения на композиционната техника. Така 

пионерите на китайската композиция постепенно успяват да 

изградят основите на китайската национална композиторска школа.  

Композиторът доктор Сяо Юмей (1884-1940) получава 

музикалното си образование в Консерваторията в Лайпциг и в 

началото на двадесетте години на двадесетия век се завръща в 

родината си. През 1927 г. той решава да основе първия висш 

музикален колеж в Китай. Започва да преподава в него и става 

първия му директор. Успоредно с педагогическата си дейност, той 

създава и редица симфонични произведения, в които се стреми да 
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приложи познанията и уменията си по композиция, придобити в 

Германия, като ги съчетае с елементи от китайската традиционна 

музика и философия. В историята на китайската музикална култура 

Сяо Юмей е признат за основател на съвременното китайско 

музикално образование. 

Друг виден представител на новозародилата се китайска 

композиторска школа е Хуанг Цзи (1904 - 1938). Едва двадесет и пет 

годишен, през 1929 година той  завършва оркестровата си творба 

„Носталгия". През май същата година успява да изпълни творбата си 

на концерт в Йелския университет в САЩ и така получава 

бакалавърска степен по музика. „Носталгия“ е едночастна творба, 

наподобяваща концертна увертюра или по-скоро симфонична поема. 

Построена е в сонатна форма от класически тип. Повод за 

създаването на тази творба е смъртта на приятелката на композитора 

Ху Йонгфу, която е починала по време на съвместното им обучение в 

САЩ. Ръкописът на тази творба сега се намира в библиотеката на 

Шанхайската музикална консерватория. Тази творба, призната за 

първата китайска симфонична композиция, е наситена с китайски 

фолклорни елементи, умело съчетани със симфонична 

архитектоника.  

Сиан Синхай (1905-1945) учи във Франция. Смятан е за един от 

най-изявените китайски композитори на своето време. Най-големите 
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му постижения са в областта на симфоничния жанр. Той е създал две 

симфонии: първата симфония е озаглевена "Симфония за 

национално освобождение", а втората симфония "Свещена война". 

Автор е на още четири симфонични сюити, също с програмни 

заглавия: "Червена река", "Хиподрум", "Древни стихотворения" и 

„Отзад“, както и на две симфонични поеми: „Китайска рапсодия“ и 

„Аман Гелда“. В тези произведения музиката на Сиан Синхай е 

пропита от характерните за китайската народна мелодия, ритъм и 

метрика. Сиан Синхай твори симфонични произведения с идеята да 

отрази високия боен дух и патриотизма на китайския народ по време 

на войната срещу японските нашественици.  

Той за първи път въвежда в състава на оркестъра китайски 

национални ударни инструменти с идеята да подсили националното 

звучене на творбите си. Пак със същата идея се опитва да придаде 

типичния китайски колорит както на мелодичните линии, така и на 

многогласната фактура – хомофонна и полифонична. 

Усъвършенстването на композиционното майсторство при Сиан 

Синхай е неизменно свързано корените на китайския фолклор. Не 

случайно той е наричан още приживе „народен музикант“. 

През тридесетте и четиридестте години на двадесетото столетие 

на китайския музикален хоризонт се появяват и други значими 

композитори. Най-изявени сред тях са Джианг Уение , автор на 
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забележителната „Тайванска сюита“; Ма Сиконг, прочул се със 

Симфония № 1 и Хе Литунг, чиито най-известни симфонични 

творби са „Партия“ и „Джисендема“.  

Осемгодишната война между Япония и Китай от 1937 до 1945 

година, както и борбата между Гоминдана и Китайската 

комунистическа партия спъват за известно време развитието на 

китайската професионална музика.  

Общо взето, за този първи етап, може да се каже, че китайската 

композиторска школа все още търси своя път на развитие. Въпреки 

някои отделни добри постижения в областта на симфоничния жанр, 

в редица творби се усеща влияние на чужди композиторски школи и 

техники, чужди на китайския светоглед. Развитието на 

архитектониката също не е достатъчно подчинено на логическа 

последователност. Художествените образи не са достатъчно ярко 

изведени.  

Въпреки някои недостатъци, този период може да бъде 

определен като начален етап, период, в който се поставят основите 

на китайската музикална професионална музика, което се 

осъществява с ентусиазираните усилия и себеотрицание на много 

музиканти. 

Втори етап - （1949 - 1976 г.) 

Създаването на Китайската народна република внесе нова 
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жизнена струя в развитието на китайската музика. Икономическите 

условия  страната се подобряват с всеки изминат ден. Това 

обнадеждава хората на изкуството и им създава благоприятни 

условия за работа и изява.  

През 50 -те години на миналия век в Пекин, Шанхай и на други 

места се основават големи оркестри. В много градове се организират 

театрални трупи. Откриват се музикални академии, най-вече в 

големите градове. Оркестровото дело се разраства. В по-малките 

градове също се създават оркестрови състави.  

Промяната на обществения климат, както и повишаване на 

жизненото равнище създават на творците увереност в правотата и 

значимостта на делото им. В областта на музиката се създават все 

повече нови творби в различни форми， посветени на различни теми. 

Някои от тези творби получават и международно признание. 

Оркестровите произведения от този период са насочени към 

отразяване на живота на обикновените хора с техните обичаи и 

въжделения. Като ярки примери за такива творби могат да се 

посочат „Народен танц от Яо“ от Мао Хуан, „Песента на планината 

и гората“ от Ма Сиконг, операта „Янко“ от Цю Вей, симфоничната 

поема „Гада Мейлин“ от Син Хугуан и още много други. Всички 

тези произведения отразяват радостта и щастието на хората от 

новото им битие, както  безкрайната им любов към родната природа. 
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Използването на характерни мелодии от различни области на 

страната придават на произведенията типично национално звучене.  

„Очакване за пролетния празник“ от Ли Хуанжи е създадена 

през 1956 г. Построена е в четири части: „Очакване“, „Любовна 

песен“, „Пан Ге“ и „Празник на фенера“. Тези части са като четири 

платна, обрисуващи радостни сцени от новогодишния фестивал в 

района на Шан-Ган-Нинг. 

Пак през същия този период са създадени и редица успешни 

инструментални концерти.  

Такъв е, например, цигулковият концерт от Хе Жанхао и Чен 

Чанг. Тази творба заема съществено място в развитието на 

китайската симфонична музика. Концертът е композиран в една част 

с програмно заглавие. В него е използвана достъпна свежа мелодия, 

взета от китайския любовен епос.  Успехът на този концерт се 

дължи на съчетаването на различни китайски народни инструменти, 

които придават интересен колорит на солиращата цигулка. За 

китайската музикална култура тази творба се смята за новаторска, 

тъй като в нея е намерен пътят, по който миналото служи на 

настоящето, старото – на новото, а чуждото - на националното. 

Концертът е високо оценен от китайски и чужди музиканти, а също и 

от китайската публика. Смятан е за един от шедьоврите на 

съвременната китайска музика.  
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След 1958 г. се създават благоприятни условия за съчиняването 

на симфонични творби с програмни заглавия, тъй като по това време 

обществото е проникнато от висока степен на уважение и 

възхищение към революционните идеи и традиции. Композиторите, 

преживeли военната буря, чувстват спечелената с много труд и 

жертви  нова републиката. В този период те сa под силното влияние 

на съветската революционна история и започват да претворяват в 

големи музикални форми славната почти стогодишнина на 

китайския народ.  

От този период са известните „Втората антияпонска военна 

симфония“ от Уанг Юнджи, „Голямата мартенска симфония“ от 

Динг Шанде и „Одата на Червения флаг“ от Лю Цимин. 

Като обобщение за китайските симфонични произведения от 

този период (1949-1976г.), можем да извадим следните 

заключения: 

1. През втория етап се забелязва развитие в композиционната 

техника на много китайски композитори. Това им   открива нови 

възможности в показването на живота в новото китайско общество 

със средствата на тоновото изкуство. Може да се отбележи, че по 

онова време китайският симфонизъм определено е свързан с 

традиционната музика на страната.  

2. Китайските композитори се стремят да отразяват всички области 
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на обществения живот. Но тъй като Новият Китай е все още млада 

държава, с все още зараждаща се композиторска школа, често в 

някои творби се срещат едни и същи сходни композиционни 

решения, построени с едни и същи формули.  

3. В края на този период идва десетилетието на „Културната 

революция“ (1966-1976). Тя забавя развитието на културата в 

страната и в частност – на музикалното изкуство. По това време са 

създадени сравнително малко музикални творби, повечето с 

политическа насоченост и използвайки едни и същи елементарни 

композиционни решения.  

4. След освобождението, с грижите и подкрепата на държавата, сa 

създадени много музикални академии и сa обучени голям брой 

талантливи млади композитори, диригенти и изпълнители. Днес те 

сa  гръбнака на китайския музикален живот. В същото време в 

много градове в различни провинции се основават симфонични 

оркестри. Всичко това създава здрава основа за изпълнението на 

китайска симфонична музика.  

Трети етап от 1976 до днес 

След края на „Културната революция“ през 1976 г. развитието 

на китайският музикален живот, особено в областта на 

симфоничната музика, започва да се възстановява. В този период се 

появяват произведения с разнообразен характер, с нестандартни 
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архитектонични решения. Наред със запазването на създадените 

национални традиции в симфоничната музика, започват да се 

появяват и творби, композирани с техника, внесена от европейските 

композитори. Така че наред с битовите и социални теми, се създават 

и творби, свързани с философско претворяване на действителността 

и на националния дух. 

От 1980 г. настъпва период на делене на композиторите според 

техните естетически възгледи и според композиционните им техники. 

Това е времето на така наречената „музика на новата вълна“. Група 

млади композитори започват да изследват достиженията в 

съвременната музика и да ги прилагат в творбите си, съчетавайки ги 

с вече установената традиция в китайската музика.   

Така например Тан Дун използва тематичен материал от 

народната даоистка ритуална музика на Хунан, съчетавайки го с 

естествени викове в човешкия глас, за да създаде творбата „Тао Дзи“.  

Подобни примери са „Планински и земен вятър“ от Хуо Сяосон,  

„Шу Дао“ от Го Уенцзин, „Мъката на Шу Дао Ди“ от Гуо Венцзин и 

други. 

Композитори като Жу Джианер, Луо Чжунгрон, Го Зуронг 

започват да търсят нови изразни средства чрез използване на 

различни съвременни композиционни техники без обаче да 

пренебрегват ролята на тоналността.   
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В началото на 90 -те години, с бързото развитие на китайската 

икономика и култура и разширяването на световния обмен, много 

композитори осъзнават, че ако китайската симфонична музика 

трябва да излезе на световната сцена, тя трябва да използва 

китайската народна музика като основен градивен материал. От 

народната музика композиторите черпят живителни cили за 

създаване на творбите си. Това е течението на националната 

симфонична музика.  

Пак от деветдесетте години китайски композитори започват да 

включват и електронни технологии в творбите си. Ярък 

представител на това течение е Тан Дун с неговите творби 

„Пасакалия на вятъра и птиците“ и „Карта – извлечение на 

изчезващите корени“  

С помощта на мултимедийната техника，Тан Дан постига 

пресичане на времето и пространството, зрението и слуха на изток и 

на запад, като включва и древното китайско селско пеене. Тази 

творба е изпълнена в Карнеги Хол от виолончелиста Йо Йо Ма 

съвместно с китайски изпълнители на фолклорна музика.  

Подобни експерименти имат познавателен и образователен 

принос като осъществяват културен диалог на нацията със света.  

В днешно време изписването и разпространението на 

музикалните произведения са все по-тясно свързани с компютърните 
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технологии. Светлината и звукът под контрола на мултимедията 

въвеждат слушателите, особено младите, в нови сфери на музиката. 

Задача на днешното създаване и разпространение на музикалното 

изкуство е как по най-удачен начин то да се съчетае с новите 

цифрови технологии, така че да достави на съвременния човек 

духовно и емоционално изживяване. В тази посока работят 

днешните композитори и изпълнители.  

Обобщавайки явленията от китайската симфонична музика от 

този период (от 1976 до днес), бихме могли да направим следните 

заключения:  

Първoто се отнася до промяна в самото музикално мислене, до 

същността на музиката и до нейната социална функция, които са 

напълно различни от предишните два етапа. 

По - голямата част от водещата идеология на китайските 

композитори в първия и втория етап на създаването на музика е да 

обслужва обществения живот и политическите борби. На третия 

етап композиторите продължават да поддържат изящните традиции 

на китайската музикална естетика, но са напълно свободни да 

създават музика. Социалната функция на музиката отива на втори 

план. 

Второто заключение е съчетаването на националност и 

глобалност. Китайските композитори усвояват композиционните 
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техники от своето време като заедно с това се научават да ги 

съчетават с „китайските характеристики“. Постигането на това 

съчетание е признато и в страната, и в чужбина. 

Третото заключение се отнася до музикалното разнообразие. 

Политическата обстановка в страната е стабилна, но и освободена от 

налагането на предишните идеологии. Новите обществени 

отношения довеждат до напредък в икономическото, научното и 

културното развитие на страната. Тази атмосфера създава 

благоприятни условия за композиторските търсения в различни 

жанрове и стилове.  

Четвъртото заключение е свързано с мястото, което китайската 

музикална култура постепенно заема в света. В днешния 

разнообразен и отворен свят без твърди разделителни линии между 

различните цивилизации и на основата на тяхната равнопоставеност 

и непрекъснат обмен се забелязват и нови културни явления. Разбира 

се, древните традиции не трябва да бъдат отхвърляни, а съчетавани с 

нови идеи. Различните култури могат взаимно да се обогатяват и 

заедно да напредват. Този процес се отнася и до музикалното 

изкуство и той допринася до ново и ползотворно възприемане на 

музикалните идеи от страна на слушателите.  

 

Втора глава.Музикален анализ на първата симфонична творба в 
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Китай "Носталгия" 

2.1. Историческа проследимост и изследователско значение 

2.1.1. Биографични данни за композитора 

Хуан Цзи (1904-1938) е един от най-значимите композитори, 

музикални теоретици и музикални педагози в съвременния Китай и 

заема съществено място позиция в историята на съвременната 

китайска музика. След като завършва училището „Цинхуа” през 1924 

г., Хуанг Цзи заминава за САЩ да учи за своя 

сметка.Последователно учи музика в Консерваторията в Оберлин и 

Музикалната консерватория в Йейл. През юни 1929 г., той се 

завръща в Китай и преподава в Музикалния факултет на 

Шанхайския университет Хуцзян, преподава музикална теория и 

композиция. Бил е декан на Музикалната академия. Оттогава до 

последния си дъх, той остана на това място.  

Като музикален педагог Хуан Цзи е първият, който систематично и 

изчерпателно преподава музикална теория и композиция по 

европейските и американските музикални теории. Възпитал е много 

таланти като Хе Лутинг, Дзян Дингсян, Чен Тианхе и Лю Сюен, 

известни „Четиримата ученици на семейство Хуан“. Други негови 

възпитаници са Тан Сяолин, Лин Шенвенг, Цян Ренканг, Динг 

Шанде. 

Като музикален теоретик Хуанг Цзи е автор редица трудове: двадесет 
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и шест върху теория на музиката, шест ръкописа за история на 

музиката и два по акустика. Едва двадесет и четиригодишен той е 

написал „Метод на преподаване на хармония“, преведен и на 

английски език. Подготвя и много учители по музика, които 

преподават музикални дисциплини в различни китайски градове. 

Като композитор, твори от 1924 г. До края на живота си през 1938 г. 

За тези девет години оставя с множество произведения, от които са 

запазени 107 творби в различни жанрове като симфонична, камерна 

музика, хорови творби, солови песни и оратории. Повечето от 

запазените произведения са включени в „Сборник с произведения на 

Хуан Цзи“ като част от сборници с инструментална музика и с 

вокална музика. 

2.1.2. Симфонична поема „Носталгия“ 

Оркестровата увертюра на Хуанг Цзи „Носталгия“ е първата значима 

симфонична творба със съществен първоначален принос за 

китайската музикална култура. С тази си творба, създадена през 1927 

година, той показва зрели композиционни умения. С нея изразява 

скръбта от смъртта на годеницата си. „Носталгия“ е изпълнена в 

годината на създаването ѝ на концерт на Yale Fresh Graduates, от 

Симфоничния оркестър на Нюпост, дирижиран от професор Дейвид 

Стенли Смит, декан на Йейлското музикално училище. и изпълнен 

от симфоничния оркестър на Нюпорт. Творбата е оценена от 
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местните вестници като „изключителната оркестрова композиция“ и 

„единствената творба, която получава висока оценка“1. 
 

2.1.3. (1). Данните, събрани в Китай върху Хуанг Цзи 

произведения и литература върху творчествто му:  

1. Исторически изследвания за неговия живот, ръкописи, 

произведения и представления; 

2. Технически анализ и проучване на неговите музикални 

произведения; 

3. Естетично изследване на неговия музикален стил и музикална 

концепция. 

Изследователски трудове за Хиан Цзи в Китай: 

В Китай има много изследвания върху творчеството на Хуанг Цзи. 

Най-ранното и най-систематичното е на Циан Ренканг. През 1958 г. 

Той публикува „Животът и музикалното верую в творчеството на 

Хуан Цзи“ в „Музикални изследвания“, анализирайки и обсъждайки 

творбите на Хуан Цзи от гледна точка на историята и естетиката. 

През 1988 г. Цианг Ренкаг съставя Биография на Хуанг Цзи и 

провежда по-задълбочени изследвания върху исторически материали 

и анализ на произведенията му, а през 1993 г. публикува „Животът и 

творчеството на Хуанг Цзи“, което е най-систематичното изследване 

                                                             
1 Dai Penghai. Първото симфонично музикално творчество в Китай-оркестровата увертюра на Хуанг Цзи 
„Носталгия“ [J]. Любител на музиката, 1988 (06): 4-6. 
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върху този композитор. Този труд включва всичко дотогавашни 

изледвания върху композитора. Трудът е публикуван като 

монография през 1997 година от издателство „Народна музика“.  

Днес вече има много дисертации върху Хуанг Цзи, предимно от 

студенти с изпълнителски специалности. Тези изследвания са 

предимно върху вокалните творби на композитора и са свързани 

най-вече методиката на пеене и преподаване на изпълнението 

вокалните му творби. Има и, макар и не много, анализи на 

творчеството му.  

В настоящия труд ще бъдат използвани изследванията на Сон 

Сянкай „Първото симфонично произведение в Китай увертюрата  

„Носталгия“ от Хуанг Цзи (1998)“ и „Слушане на „Носталгия“, 

публикувани през 2003 година. Тези две разработки на са много 

обстойни и включват са кратък анализ архитектониката.  

Независимо от това, че „Носталгия“ е първата китайска симфонична 

творба и би трябвало да бъде призната като част от китайската 

музикална класика, тя, за разлика от вокалните творби на Хуанг Цзи 

е почти забравена. За китайската музикална култура тя има предимно 

историческо значение. 

Има ли това произведение художествена стойност? По време на 

създаването и изпълнението „Носталгия“ получава единодушни 
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похвали и от китайската2, и от европейската критика3. Това е времето, 

когато китайската музика постепенно се освобождава от 

европейското влияние и започва да търси своите пътища на развитие.  

Днес може да се каже, че тази творба е написана с превъзходна 

техника и притежава висока художествена стойност. Може само да се 

съжалява, че те е забравена и не е включвана в днешния концертен 

живот. 

2.2. Музикалният език на „Носталгия“  
При тоналната музика, анализът на музикалния тематизъм и 

музикалната структура е основният принцип за разбиране на 

съдържанието на произведението. Изучаването на това как се 

използват фолклорни елементи в музикалните произведения също е 

от голямо значение за разбиране на изграждането на произведенията. 

"Особено когато мотивационният материал е пряко свързан с 

тоналното оформление на композицията и основния тон на 

височината, отражението на този детайл и цялостното отразява 

не само определено съвпадение, но трябва да накара хората да 

осъзнаят, Това е логиката, че музиката произведенията трябва да 

притежават като произведения на изкуството. Това, което иска да 

предаде на хората, е най -органичната комбинация от строга 

                                                             
2 Dai Penghai, Huang Zi forever —— в памет на 100-годишния рожден ден на г-н Huang Zi [J]. Музикално 
изкуство. Журнал на Шанхайската консерватория за музика, 2004 (04): 9-20. 
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художествена структура и енергично вдъхновение. 4 " В общите 

параметри на музикалното изпълнение анализът и обобщението на 

малки материали и мотивации всъщност са изследване на процеса на 

енергийна еволюция на музикалните материали от количествена 

промяна до качествена промяна. 

2.2.1. Анализ на тематичния материал 

Шьонберг обяснява подробно значението и функцията на 

мотивацията в труда си „Нормите за начинаещите композитори“: 

„Мотивът е единица, която съдържа поне един интервал или ритъм“, 

„Мотивът и вариантите, както и появата на нови мотиви му 

определят рамките на тематичния материал и способстват за 

членоразделяне на формата.“5  

Композиторите, най-вече от романтичната епоха чувства и емоции 

предимно с мелодични теми.  

При „Носталгията“ от Хуанг Цзи мелодичния тематъзъм изразява 

искрената любов  и страдание към покойната приятелка на 

композитира. 

Като жанр „Носталгия“ може да се определи като симфонична 

увертюра или симфонична поема с програмен характер. Творбата е 

написана в сонатна форма. По отношение на музикалния език и  

                                                             
4 Яо Хенглу, Курс за съвременни музикални методи [М]. Издателство за литература и изкуство Хунан, 2003 
(08): стр. 59. 
5 Шонберг，《Нормите за начинаещите композитори 》. 
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архитектоника тя се доближава до романтичния начин на 

кмпозиране. За да вникнем в тази творба първо трябва да 

анализираме използвания в нея тематичен материал.  

Цян Ренкакг определя началния мотив от въведението като 

„въздишка и говорна реч“ 6  – пример 2-1. Този основен мотив 

(оградените тонове в правоъгълника) се развива в дълга мелодична 

линия и преминава през цялата творба. Това е типичен класически 

мотив, изграден е от три тона: D-G-F. Точкуваният ритъм, квартовият 

възходящ скок и постепенното слизане създават усещането за 

въздишка. 

Краткото въвеждащото полуизречение се състои от четири такта с 

ауфтакт, но то подготвя основания художествен образ на цялата 

творба. Началният и крайният тон РЕ (V степен в Сол минор) играе 

ролята на ос, около която се движат останалите тонове. Ниският 

регистър, бавното темпо и минорната звучност създават атмостфера 

на тъга.   

Мелодичната линия на основната тема се развива чрез постепенно 

разширяване на интервалите на три вълни – до чиста квинта, до 

малка септима и до голяма нона. 

Първата тема се развива в голям звуков диапазон и широко дихание. 

Втората, „Любовна тема“, както я определя и Цян Ренкакг, е в 

                                                             
6 Qian Renkang，《 Животът и сътворението на Хуан Цзи 》. 
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по-светли тонове. Мелодичната линия е поверена на обой, а след 

това и на кларинет.  

Пак според Цян Ренканг, ако  с първата тема изразява спомена за 

миналите дни, то втората тема, която е с песенен характер асоциира 

с личните преживявания на автора.   

Тази втора тема се изпълнява, според авторовите указания в 

по-бавно темпо. 

В заключителния дял се появява тема, която наподобява химн. 

По отношение на заключителната част, г -н Qian Renkang описа в 

статията „Анализ на основните творби на Хуан Цзи: 

Цян Ренканг пише: „Химнът е един вид религиозна песен, но това не 

означава, че композиторът иска да обвърже бъдещия си живот с 

религията, той полага надеждата си в непознатия свят.7“  

Всъщност Хуан Цзи не е християнин, но починалата му съпруга Ху 

Юнфу определено е твърдо християнка, родена в религиозно 

семейство. В "Носталгия" химновата тема се използва само като знак 

на почит към починалата му съпруга. 

В разработката се появява тематичен материал с неустойчив 

характер по отношение на тоналността и преобладаващ токчуван 

ритъм в мелодическата линия. 

                                                             

7 Qian Renkang. "Анализ на основните творби на Хуан Цзи" [7]. Музикални изследвания, 1958 (05): 8-32. 
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Тембровата характеристика на тематичния материал също допринася 

за трагичното звучене на творбата. Тромпети и тромбони изпълняват 

многократно скръбния мотив e-d-f-e, който контрастира с нежния 

тембър на дървената група със същия мотив. От друга страна 

точкуваният ритъм в струнните създава напрегната атмосфера и 

асоциира с борба със съдбата.  

В репризата втората тема е проведена в главната тоналност, с мажор 

на арфа и в съчетание с началния „мотив на въздишката“ във 

валдхорна.   

В заключителния дял (пример 2-7) соло цигулка и соло виола 

изпълняват основната тема на фона на мекия съпровод на оркестъра. 

В края на творбата, в самия епилог, се появява оптимистичен полъх.   

2.2.2 Анализ на музикалната структура 

В миналото архитектониката на музикалните произведения е 

класифицирана като няколко основни и най-често срещани модели.  

Изборът на един такъв модел може да изразява логиката на 

композиционното мислене на композитора.8 

Структурата на симфоничната поема „Носталгия“ от Хуанг Цзи е 

повлияна от произведенията от романтичната епоха. Долната 

таблица показва схемата на тази структура:  
Таблица 2-1: Музикална структура на „Носталгия“ 

                                                             
8 Ян Рухуай. Анализ и създаване на музика (преработено издание) [М]. Пекин: Издателство за народна 
музика, 2003 г., септември, второ издание. Page 726. 
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Основни дялове Структура на дяловете Тонален план 

въведение（1 - 20） 1 - 10，11 - 20 g - C - g 
експозиция（21 - 129） главна тема（20 - 65） g - C - g 

преход（66 - 80） f - ♭B 
втора тема （81 - 104） ♭B - g - ♭D -♭B 
заключение на 
експзицията（105 - 129） ♭B - g -♭B 

разработка（130 - 215） въведение（130 - 139） C - b 
Ⅰ етап（140 - 169） B - ♭A - B - C 
Ⅱ етап（170 - 192） C - a - A 
подготовка/преход към 
репризата（193 - 215） 

D 

реприза（216 -302） главна тема（216 - 254） g 
втора тема（255 - 280） G -♭A - c - B - g - G - g - 

G 
Заключителен дял（281 - 
302） 

G - g - G 

епилог（303 - 338） 303 - 344， 345 - 365 g 
 

От таблицата се вижда, че „Носталгия“ е построена в сонатна форма 

с пет обособени дяла с 338 такта: въведение, експозиция, разработка, 

реприза и заключение. Може да се твърди, че дяловете са в добре 

балансирани съотношения. 

Въведението е в главната тоналност Сол минор. Там присъства и 

основният мотив (пример 2-1). 

Краят на въведението достига до доминантата на главната тоналност, 

което дава възможност за плавно преминаване към експозицията. 

Експозицията е от 128 такта. Главната тема е в Сол минор, а втората 

тема, която влиза след кратък преход, е в паралелната тоналност Си 

бемол мажор. Заключението на експозицията (от 105 до 129 такт) 

наподобява химн и завършва в тоналността на втората тема – Си 



27 
 

бемол мажор. 

Разработката съдържа две фази и завършва неустойчиво върху 

доминантата на главната тоналност, така че в репризата се възвръща 

тоналната устойчивост и главната тема се явява в основната 

тоналност Сол минор. След кратка тонална неустойчивост, втората 

тема е проведена в Сол мажор. Така, следвайки класическия 

принцип, се спазва тоналното единство на творбата. Репризата е 

по-кратка от експозицията. Това идва от съкратения преход между 

двете теми. Епилогът (от 303 до 338 такт) е построен върху главната 

тема и отново в Сол минор. Това трето провеждането на тази тема в 

края на творбата придава рондообразност на формата и тя се 

доближава до класическата рондо-сонатна форма, като сонатният 

принцип се изразява във тоналният план на експозицията и 

репризата, както и от наличието на среден разработъчен дял.   

2.3.Анализ на тоналностите и хармоничния език на 

„Носталгия" 

2.3.1  Тонален анализ 

В епохата на класицизма тоналностите са ясно определени, особено 

в устойчивите дялове на формата. С постепенното навлизане на 

хроматичната хармония при романтизма тоналните връзки стават 

по-неопределени и двусмислени. Ладотоналностите започват да се 

третират в по-широки граници. Този нов хармоничен език от 
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деветнадестия век оказва влияние е в по-късните епохи. 

Творчеството на Хуанг Цзи също на свой ред е повлияно от 

романтичната хармония.  
Таблица 2-3: Тонален план на „Носталгия“ 
въведе- 
ние 

 
експозиция 

 
разработка 

 
реприза 

епилог 

 главна 
тема 

втора 
тема 

 главна 
тема 

Втора тема  

g-C-g g-C-g bB g C g G g 
 

От таблица 2-3 се вижда, че главната тоналност на творбата е Сол минор. В 
Си-бемол мажор (паралелната мажорна на главната тоналност) е проведена 
втората тема в експозицията. В репризата, където тематичният материал е 
проведен в нови тонални съотношения, втората тема се явява в Сол мажор 
(едноименната мажорна на главната тоналност). Разработката, която е с 
предимно неустойчив характер, съвсем ясно, макар и за кратко време 
прозвучава До мажор. Заключителният дял (епилог) е построен отново в 
главната тоналност Сол минор. Използването на Си-бемол мажор и Сол-мажор 
носят, освен тематичен, и ладов контраст по отношение на главната тоналност. 

 

2.3.2 Хармоничен анализ 

„Носталгия“ от Хуан Цзи е ранна творба и, съвсем естествено, в 

хармоничния ѝ език се забелязва влияние от европейския 

романтизъм. Въпреки това влияние, в творбата се забелязват и някои 

индивидуални черти от стила на композитора. 

Трябва да се отбележи, че найнапред прави впечатление плавното 

гласоводене и праволното разположение на гласовете по вертикал. 

Това плавно гласоводене дава възможност съвсем естетствено да 

бъдат използвани чужди на акордите тонове – силни (подготвени и 

неподготвени) и слаби (спомагателни и проходящи).  
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1.Използване на чужди на акордите тонове 

Алтерованите степени встъпват постепенно и това прави тоналните 

отклоненията напълно естсетвени. 

В следващия пример повишението на тецовия тон на 

субдоминантата на втора степен квинтсекстакорд превръща акорда в 

странична доминанта квинтсекстакорд към доминантата. 

2. Използване на същински алтеровани акорди (такива, които не 

се срещат по степените на диатоничните ладове) 

В следващия пример е показано изолзването на доминанта към 

субдоминантата с постèпенно понижение на квинтовия тон. 

Получава се алтерован терцкварт акорд: Ре бемол – Сол – Фа - Си. В 

третия и четвъртия такт е построена секвенция малка терца по-ниско 

и по аналогичен начин се стига до VI степен на основната тоналност 

Сол минор. 
 

„В кулминацията на творбата се използвание множество хроматични 

полутонове, които обогатяват хармонията в китайската музика“ 9  

Използване на варианти на тризвучия: заместване на мажор с 

минор и на минор с мажор  

В следващия пример се вижда заместването на натуралната субдоминанта на 
Сол минор с мажорна сибдоминанта, което придава дорийско звучене на лада. 

 

В творбата доминантовите акорди са предимно мажорни тризвучия 
                                                             
9 Теоретична дискусия за главните и второстепенните акорди Sang Tong-"Музикално изкуство (списание на 
Шанхайската консерватория за музика)"-2002-09-10 
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или мажоро-малки четиризвучия.  

Третиране на функционалната хармония 

В творбата „Носталгия“ Хуан Цзи използва установената 

традиционна модална хармония с преобладаване на мажорни и 

минорни тоналности. Тоналният план включва предимно близки 

тоналности – до един или два знака разлика. Този тонален и план и 

неговите ладови тежнения са свързани и с архитектониката на 

творбата: устойчивите дялове са обособени в определени тонални 

построения, а неустойчивите са постигнати чрез честа промяна на 

тоналния център. Най-голямата тонална устойчивост е обособена в 

заключителния дял, като за целта е използван тонически оргелпункт  

2.4.Анализ на оркестрацията в "Носталгия" 

2.4.1 Оркестров стил 

„Своеобразният и индивидуален подход към оркестъра дава 

възмоцност на композиторите да оставят свой почерк на творбите си, 

въпреки използването на общо взето едни и същи оркестрови 

състави“.10" Това се постига чрез използването на различни темброви 

съчетания, употребата на различни регистри и разположения на 

инструментите по вертикал. Оркестровото писмо на всеки 

композитор е свързано с неговия естетически светоглед. 

За да може да се разсъждава върху оркестровия начин на мислене на 

                                                             
 
 



31 
 

Хуан Цзи, трябва да се започне от състава, който той използва в 

„Носталгия“ 
 
Състав на оркестъра на „Носталгия“: 

 

Вижда се, че авторът използва традиционния състав на 

оркестъра, характъерен за деветнадесетия век. През 1929 година, 

когато е композирано произведението, вече има нови тенденции за 

използване на различни нетрадиционни оркестрови състави. Каква е 

причината авторът да не се насочи към тези нови тенденции? 

Отговор на този въпрос дава Сонг Ксиангкай. Консерваторията в 

Оберлин, където учи Хуан Цзи, е една от най-старте в САЩ, 

основана през 1867 година. Съвременната музика в тази 

консерватория започва да се включва в програмите на обучение едва, 
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когато неин ректор става Франк Шоу, заемал този пост от 1924 до 

1949 година. След 1932 година в консерваторията са привлечени да 

преподават композитори като Норман Лъкууд, Бланш и Бела Барток, 

но Хуан Цзи е учил там до 1928 година, след което продължава 

образованието си в Йел. Там той учи композиьоя при Дейвид Стенли 

Смит, който изполвядва по-скоро консервативни възгледи върху 

музиката. Едва през 1940 година в Йел започва нова линия, свързана 

със съвременната музика, тъй като тогава там започва да преподава 

Паул Хиндемит.11 Тези обстоятелства обясняват романтичния подхов  

в композициите на Хуан Цзи. 

2.4.2 Оркестров подход към мелодията  

Романтичният състав на оркестъра е напълно благоприятен за 

композиторския подход на Хуан Цзи, тъй като при него основен 

градивен елемент е мелодията в мажорни и минорни тоналности. 
 

На второ място сред инструментите, изпълняващи мелодични 

линиии идват инструментите от дървената група. Обикновено тези 

линии са проведени върху хармоничен фон, изпълняван от струнната 

група. 

Може да се твърди, че оркестровото мислене на Хуанг Цзи е 

предимно темброво, дори картинно. Ето какво пише той самият по 

                                                             
11 Song Xiangkai. Nostalgic of Modern Music— Анализ на „Носталгия от Хуан Цзи“ [J]. Музикално творчество, 
2013 (11): 108-110. 
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този въпрос в статията си „Израз на звука“: 

„Цветът на главната тема е ярък, като червеното на залеза. 

Минорната тема е тъмна като черната смола на нощта.“12  Той е 

убеден, че тоналността Си бемол мажор звучи тъмно и тържествено, 

за разлика от Сол минор, която е по-скоро нежна и приярна.13  

Хуан Цзи използва медната група най-вече в акордова фактура. Тя не 

се изявява с отделни нейни представители, които да изпълняват 

самостоятелни сола. 

2. Ролята на тембъра  

Според теорията на музиката тембърът се оприличава на цвят на 

звука. Той зависи от обертоновете на звука: преобладаващи високи 

обертонове, преобладаване на ниски обертонове, което дава 

характерна окраска на звука. Съществуват прости и сложни тембри. 

Простият тембър е тембърът на един отделен инструмент, а 

сложният тембър се получава при смесването на тембрите на два или 

повече инструменти. Такова смесване може да бъде получено от 

различни инструменти в една група или от инструменти от различни 

групи.14  

(1) използване на чисти тембри 

                                                             
12 „Сборник от посмъртно събрани произведения на Хуанг Цзи“ (том на литературната теория) [М]. 
Издателство за литература и изкуство в Аньхой, 1997 (09). Стр. 50. 
 
13 „Сборник от посмъртно събрани на Хуанг Цзи“ (том на литературната теория) [М]. Издателство за 
литература и изкуство в Аньхой, 1997 (09). Стр. 53. 
 
14 Ян Лицин. „Курс по симфонична оркестрация“ (в средата) [М]. Издателство „Шанхайска музика“, 2012: 
стр.474. 
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Пример 4-7: (от 304 до 315) – две мелодични линии с чисти тембри в първи 

цигулки и във виоли:  

 
 

 

(2) Използване на смесени тембри, получени от инструменти от 

една група: 

Следващият пример показва съчетаване на флейта с кларинет в 

октавово удвояване на двата инструмента. Този пример показва 

противопоставянен на проет тембър срещу сложен: при имитацията 

втората мелодична линия е поверена на два обоя в унисон, а третата 
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– на два фагота в октава. 
Пример 4-8: (от 57- 60 такт) 

 

 
  

Използване на смесени тембри, получени от инструменти от 

различни оркестрови групи:  

В пример 4-9: (от такт 71 до 76) е показано съчетание на инструменти от 

три групи: фаготи и валдхорни, удвоени с втори цигулки, виоли и 
виолончели: 
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Съчетаване на дървени инструменти (в случая флейти, обои и 

кларинети) с първи цигулки. Подобно съчетаване на дървени е 

по-често срещано от комбинирането на струнни и медни. 

 

Пример 4-10: (тактове 204-209) 
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Оркестрвото мислене на Хуан Цзи показва предпочитание към 

поверяване на мелодичните линии на чисти тембри, а съчетаването 

на различни инструменти и получаване на смесени тембри е 

по-скоро продиктувано от търсене на по-силна динамика и по-голяма 

плътност. 
 

3. Използване на тембъра като средство за ярко разграничаване 

на полифонични линии във фактурата  

Използването на контрастна полифония изисква умело и 
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същевременно пестеливо използване на оркестровите тембри. Тук 

тембърът играе особено важна роля, решаваща за постигане на 

релефност в многопланова фактура. Следващите пример ясно 

показват това разбиране. 
 
Пример 4-11: (от такт 46 до 51) 
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Пример 4-12: (от такт 65 до 70) 

 
 

 
Пример 4-13: (от такт57 до 64) 
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4. Използване на фон в оркестъра 

Предназначението на оркестровия фон е да създаде ясна хармонична 

основа, върху която да се открояват мелодичните линии. Обикновено 

фонът е темброво хомогенен и в контраст с тембрите на мелодичните 

линии. Освен това, тези два плана – фон и мелодични линии – е 

дабре да бъдат разположени в различни теситури, което улеснява 

релефността на фактурата. Тези принципи за използвани в 

„Носталгия“ съвсем удачно: 
 
Пример 4-14：

 

Подобен е и случаят, показан в пример 4-10. 

Както се вижда от показаните примери, най-често хармоничният фон 

е поверен на струннета група и това не е случайно. Тази група 

притежава най-хомогенната звучност (инструментите са от едно 

семейство) и сравнително мек тембър, което я прави 

най-подходящата група за случая. 
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Хуан Цзи използва и по-сложен хармоничен фон, представен с 

комплементарен ритъм и дори с полиметрия. Макар и сложен сам по 

себе си, с използване на три ритмични фигури, тези фигури са сами 

за себе си еднообразни, което определя и съпровождащата  функция 

на този план от фактурата.  
Пример 4-15: (от такт 255 до 263) 
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(1) Използване на полифонична фактура 

Полифоничната фактура има съществено значение в симфоничната 

музика. Самият състав на оркестъра дава възможности за 

използването на такава фактура.  

Още във въведението композиторът постига релефна многопланова 

фактура в оркестрово tutti, като съчетава инструменти от различни 

групи (в случая струнни), удвоени според теситурата им.  

Пример 4-16：(точка 13-15 раздел) 
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В „Носталгия“ авторът използва както контрастна, така и 

имитационна полифония – със строга (канонична) имитация и със 

свободна имитация.15   

 

Обобщение 

Хуан Цзи е сред най-значимите композитори в Китай през изминалия 

двадесети век. Творчеството му може да бъде разделено на два 

                                                             
15 Традиционна китайска полифонична музика. Енциклопедия Baidu 
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периода: първият период обхваща времето на обучението му. Тогава 

той постепенно оформя музикалния си език и усъвършенства 

композиционната си техника. През втория период той съчетава 

принципите на западната музика с елементи от китайската 

традиционна музика.  

„Носталгия“ е ранен шедьовър на Хуан Цзи и същевременно – 

първото симфонично произведение от китайски композитор. 

По отношение на структурата си творбата е построена в   

рондо-сонатна форма. 

По отношение на хармоничния език и на третирането на оркестъра, 

„Носталгия“ може да се оприличи на романтична симфонична 

поема.  

Трета глава. Музикален анализ на  Пасакалия: „Шепотът на 

вятъра и птиците“ 

3.1. Историческа сведения 

3.1.1. Биографични данни за композитора 

Тан Дън е един от представителните композитори на съвременната 

китайска музика и един от най-активните китайски композитори на 

международната музикална сцена. Той положи големи усилия за 

разпространение на традиционна китайска музика у нас и в чужбина. 

Тан Дън не само усвои композиционните техниките от западната 

модерна музика на 20-ти век, но и ги съчетава творчески с 
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националните традиции. Той е сред първите студенти в музикалната 

академия след "Културната революция" и се включва в творческия 

ентусиазъм, потискан години наред. Неговото поколение вече 

показва своята индивидуалност, напълно изоставя старите ценности 

и активно следви съвременния живот и културата на Запада. Те са 

първите представители на модерната авангардна музика в Китай, 

повлияна от западния свят. 

Творчеството на Тан Дун Dun може да бъде разделено на три 

периода: 

По време на обучението: Тан Дун постъпва в композиционния 

отдел на Централната музикална консерватория на 19-годишна 

възраст, учи при Ли Инхай и се нарежда сред първите, които влизат в 

контакт със западната професионална музика. След като 

ограниченията на „Културната революция“ отпаднаха, той се 

присъедини към връстниците си, които започнаха да изследват 

някога забранената музика от 20-ти век. Последното произведение на 

Тан Дун, направено преди да напусне Китай, Daoji (1985), вече 

показва съвременна композиционна техника. А в следващите си 

творби той съчетава атонални техники с традиционната китайска 

музика. От традиционни музикални елементи той обръща особено 

внимание принципите, заложени в Пекинската опера. В струнен 

квартет "Eight Colors" (1986) използва уникалния мелодичен модел 
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на Пекинската опера. 

Години на обучение в чужбина: През 1986 г. Тан Дън заминава за 

Ню Йорк, за да получи докторска степен по композиция от 

Колумбийския департамент по композиция. Тук започва вторият 

период от творческото му развитие, белязан от по-зрялото 

съчетаване на китайски традиционни елементи с западни техники. 

През 1989 г. той създава първата си сценична творба „Девет песни“ - 

„не-разказ, дори сюрреалистичен мюзикъл, върху текстове от 

поезията на Ку Юан. 

Периодът на създаване на електронна мултимедийна музика: 

През последните години, с навлизането на информационните 

технологии, Тан Дун започва да създава и електронна мултимедийна 

музика. Това е третия период в творчеството му. Мрежова платформа 

WeChat също беше привлечена в помощ на създаването на 

електронна музика. Тук могат да бъдат посочени симфоничните 

творби WeChat „Long Rigron“ (2014), „Passacaglia: Тайният език на 

вятъра и птиците“ (2015) и още някои други. 

Тан Дун се повлиява и от музикалните идеи на Джон Кейдж 

(1912-1992) като създава "Случайна музика". Повлиява се и от 

"Книгата на промените" и китайската религиозна мисъл. Така 

основава уникална школа за "органична музика", която насочва 

вниманието и мислите на хората към природата. Може да се твърди, 
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че в музиката на Тан Дун се води диалог между древността и 

съвремието, между примитивни природни звуци и днешните 

технологии. Музиката му надхвърля границите на националното и 

регионалното и търси мястото си в днешния глобален свят. В този 

смисъл творбите му правят революция в китайския музикален живот.  

3.1.2. Симфонията WeChat „Пасакалия: Шепотът на вятъра и 

птиците“ 

През 2015 г. Тан Дън прие покана от Карнеги хол да създаде 

симфонична творба за WeChat „Пасакалия: Тайните думи на вятъра и 

птиците“. В това произведение той съчетава мултимедийна техника 

със звука от европейски симфоничен оркестър. Мултимедията му 

позволява да покаже китайски национални музикални инструменти, 

които звучат на сцената в диалог със симфоничния оркестър. Тази 

нова форма на изразяване поражда някои противоречия и заслужава 

да бъде изследвана с оглед на бъдещето ѝ приложение. Пасакалията 

произлиза от испански танц от началото на 17-ти век. „Пасакалията 

„Тайните думи на вятъра и птиците“ е нов опит, направен от 

композитора Тан Дун в този жанр който продължава и развива тази 

традиция през 21-вия век. 

3.2 Сведения за създаването на „Пасакалия: Тайните думи на 

вятъра и птиците“ 

Основната особеност на творбата на Тан Дун „Passacaglia: The Secret 
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Language of Wind and Birds“ (2015), а също и на „Longli Gron“ (2014) 

е използването на мобилния телефон WeChat  с мелодия от осем 

такта вариации върху нея като диалог между множество мобилини 

телефони и симфоничния оркестър.  

3.2.1 Музикална структура на творбата 

„Passacaglia: The Whispers of the Wind and the Birds” има общо 179 

такта, включващи единадесет вариации, обособени в три дяла, 

последвани от заключителен дял. 

 

 Музикална структура 
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V 

темпо 5

2 

70        96   

 

 Музикален анализ на първия дял 

Първия дял на „Пасакалия: Шепотът на вятъра и птицата“ се 

разчленява на въведение, преход и четири вариации.  

 Първи дял 

 Въ

ве

де

ни

е 

тема прех

од 

1 

Вари

ация 

Ⅰ 

Вариаци

я 

Ⅱ 

Връз

ка 

2 

Вариа

ция 

Ⅲ 

Вариац

ия 

Ⅳ 

тактове 1-

2 

3-10 11-1

4 

15-2

2 

24-32 33-5

3 

54-61 66-73 

Ладова 

основа 

Лидийски лад 

хармон

ия 

I I-IV-

V 

  I-IV-V-I   V-I 

Ударни 

инструм

енти 

   Първо 

появяване 

 Втора поява 
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Солира

щи 

инструм

енти 

 Тром

бон 

 F 

фаго

т 

Духови 

инструме

нти 

 флейта Тромбо

н 

динами

ка 

sfp mp-m

f-mp 

 P-fff P-mp-p  mp ffff 

 

 

Средният, втори дял на паскалията е съставен от четири вариации, 

предшествани от кратко въведение и преход между третата и 

четвъртата вариация. Тук са намерили най-голямо приложение 

„новият мултимедиен звук“ на WeChat и човешкият глас. Ударните 

инструменти звучат в целия дял; преобладава силна динамика, както 

е показано на таблицата по-долу.  

 

          Централна част 

 Въведен

ие 

Вариац

ия 

Ⅴ 

Вариац

ия 

Ⅵ 

Вариац

ия 

Ⅶ 

Прехо

д 

3 

Вариац

ия 

Ⅷ 

подраздел

а 

74-77 78-89 90-109 110-118 119-1

21 

122-134 

Ладова Лидийски лад 
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основа 

Основен 

барабан 

Трето появяване    

————————————————————— 

Солиращи 

инструмен

ти 

Вибраф

он 

F фагот арфа 

Динамика  fff  f-sf  sf-fff-sf 

3. Третият, последен дял  на пасакалията включва три вариации, 

последвани от кода, в която последният акорд продължава цели пет 

такта. Тук, в десетата вариация, е постигната и кулминацията на 

произведението.  

 

  

 Вариац

ияⅨ 

Вариация 

Ⅹ 

Вариация 

ⅩⅠ 

Coda 

поддялов

е 

135-15

8 

159-166 167-174 175-179 

Ладова 

основа 

Лидийски режим 

Основен 

барабан 

 Четвърто появяване 
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В този дял темпото се ускорява и достига до 96 удара в минута. 

3.2.2 Анализ на темата на пасакалията 

Както вече беше споменато, жанрът на пасакалията, който произлиза 

от улични шествия в Испания, е бил в тривременен размер. В 

бароковата епоха всички пасакалии са също в тривременен размер. В 

днешно време пасакалията търпи промени по отношение на метрума, 

но запазва основния похват – вариационна форма върху неизменна 

тема с включване на контрапунктични гласове. Както повечето теми 

за вариации, темата на тази пасакалия се отличава с простота и по 

отношение на ритмиката, и по отношение на мелодиката: 

преобладаващата ритмичната фигура е половина с точка и 

четвъртина, а мелодически най-използваният интервал е 

низходящата кварта. Низходящи квартови ходове се срещат в шест от 

общо осемте такта, което определя основната интонационна 

характеристика на темата. Ако се приеме, че тонът До е основаният, 

то следва, че ладът е лидийски, както е отбелязано в таблиците 

по-горе.  

Солиращ

и 

Човеш

ки глас 

C тромпет арфа арфа 

Динамик

а 

 fff  f-sf 
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1. Източник на материал за темата 

В народните песни, характерни за Западен Хунан могат да бъдат 

открити често постоянни повторения на един и същи интервал. В 

скедващия пример се вижда, че този преобладаващ интервал също е 

чиста кварта, също както в темата на пасакалията. 

 
Характеристика на тембъра  

„Passacaglia: The Whispers of the Wind and the Birds“ разширява 

обхвата на звукоизточниците, прибавяйки към състава на 

симфоничния оркестър човешки гласове, както и мултимедиен звук.  

Анализ на вариационните техники 
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При всяко провеждане на неизменната тема, в отделните вариации се 

включват различни контрапунктични гласове. Във всяка вариация 

контрапунктичните гласове са с различна ритмика, което е главният 

белег за отличаване на една вариация от друга. Използват се 

различни видове фактура с комплементарен ритъм. 

2.3.1 Разработване по вертикал 

С развитието на вариационния цикъл звуковият обем се разширява 

чрез заемане на по-ниски и по-високи теситури във фактурата. Това 

дава възможност за увеличаване амплитудата на плътността, както и 

използване на различни видове плътност – по-сгъстена и 

по-прозрачна. 

2.3.2 Разработване чрез въвеждане на ритмически фигури. 

По принцип във вариационната ворма, всяка нова вариация се 

характеризира със промяна на фактурата, а също и с въвеждане на 

нова ритмична фигура. Този принцип е спазен и в разглежданата тук 

пасакалия. Показаните по-долу примери онагледяват използването 

на описаните похвати. 

Пример 3-11： 
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Пример 3-12： 

 

                                     

Пример 3-13： 

 

 
                                 Пример 3-14： 
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                         Пример 3-15： 

 
Пример 3-16： 

 

2.3.4 Ритмичен контрапункт е частен случай на въвеждане на 
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комплементарен ритъм към неизменната тема. Той е характерен 

най-вече за ударните инструменти, които са с ограничени 

възможности по отношение на височината на тона: 

Пример 3-17： 

 

Пример 3-18： 

 

3.3 „Нов звук“ в „Пасакалия: Шепот на вятър и птици“ 

След 80-те години на миналия век китайските композитори започват 

да прилагат различни съвременни методи за създаване на музика, 

които методи наричат ново аудио. Вземайки най-доброто от 

различните стилове в музика на миналото, те се стремят да 

постигнат нов ефект във възприемането на музикалната творба. Този 

нов звук или ново аудио има три характеристики: проследимост, 

звуков материал и анализ на възпроизвеждания звук.  

3.3.1 Теоретична основа на метода на Тан Дан 

Като композитор, отдаден на интеграцията на китайския и западния 
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музикален език, Тан Дун е повлиян от някои предшественици в 

процеса на композиране. На първо това от Джон Кейдж с неговата 

теория за „случайна музика“ и концепцията му за органична 

музика.  

3.3.2 „Случайността“ в случайната музика 

През 20-ти век, с чести международни конфликти и ожесточена 

пазарна конкуренция, целият Запад беше обхванат от голям смут и 

по това време една след друга възникнаха различни философски 

школи.  

Тан Дън заминава за чужбина през 1986 г. и се запознава с широк 

спектър от западни композиционни техники. Натрупва и теоретични 

познания. В процеса обучението си, той се запознава с композитора, 

който най-добре отговаря на неговите музикални търсения. Това е 

Джон Кей - известен американски композитор, философ и музикален 

писател. Той заема ключо място в съвременната американска музика. 

Дълго време Джон Кейдж беше почти лидер или пророк в авангарда. 

Той посвети живота си на изследване на новото развитие на музиката 

и спечели широко признание. Принципът на „случайната музика“, 

въведен от Джон Кейдж и оказал силно  влияние върху западната 

модерна музика, става и основен принцип в композицията за Тан 

Дун. 

Тан Дън нарича Джон Кейдж свой „учител и приятел“ и вярва, че той 
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е първият музикант, който популяризира китайската „Книга на 

промените“ и китайската музикална философия, с което и шокира 

световната музикална общественост. Влиянието на Кейдж върху Тан 

Дун се отразява основно в предефинирането на музиката и живота и 

като чужденец той обръща внимание на древната китайска 

традиционна философия и търси вдъхновение от нея. Въпреки че 

Кейдж не даде конкретни насоки за уменията на Тан Дън за писане 

на музика, но чрез музикалните си произведения, както и чрез 

личното им общуването, неговите музикални идеи оказват най-пряко 

и дълбоко влияние върху музиката на Тан Дън. Може да се каже, че 

музикалното поведение на Джон Кейдж повлия и създаде 

необичайния подход на Тан Дън като композитор. 

В началото на 50-те години на миналия век Кейдж започва да 

използва „случайни методи“ за композиране на музика под влияние 

на източната философия и съчъненията на  И Дзин и Дзен. Кейдж 

тръгва от метода на гадаене от „Книгата на промените“ и метода на 

хвърляне на монети. „Древният китайски метод и резултатите от 

бъдещите прогнози го направиха много любопитен и той никога не 

се уморяваше да следва инструкциите в книгата отново и отново. 

Множеството промени на осем-осем-шестдесет и четири хексаграми, 

хвърляне на монета отново и отново за определяне на хексаграмите 

създават усещане за форма. Този вид случайн действия е просто 
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начинът, по който Кейдж винаги е искал да композира музика 16” . 

„Главна характерна черта на композициите на Кейдж е, че тласка 

изпълнителя към светлината. В сравнение с тези „фиксирани 

произведения“, изпълнителят става своеобразен съавтор.17 „Кейдж 

има дълбоко влияние върху използване на така наречената 

„несигурност“ (в смисъл на импровизационност) в музикалното 

творчество на Тан Дун. В произведенията му, в които се 

възпроизвежда музика от вода, от камък и от и хартия, в партитурата 

се използват специални методи на изписване чрез въвеждане на 

диаграми, вертикална ос и други символи, чрез които се указва 

силата на звука, скоростта на движение и т. н. Представянето на 

произведението пред публкика зависи в голяма степен от 

тълкуването на изпълнителя.  

В „Пасакалия: Тайният език на вятъра и птиците“ „несигурното 

изпълнение“ се появява в струнната група и с участието на  

мултимедията WeChat, която наподобява звука на вятъра. В 

партитурата не се уточнява точно скоростта на движение (темпото), 

което прави всяко изпълнение различно от останалите. 

„Несигурността“ в мултимедийното звучене идва и от спецификата 

на концертната зала с нейните размери и акустична характеристика, 

                                                             
16 Отворете ушите си и слушайте света - Биографията на Джон Кейдж. Ю Данхонг. Шанхайско музикално 
издателство. Страница 109 
17 „Китайски елементи“ в западната музика през 20-ти век. Би Мингхуей. Шанхайска консерватория на 
музикалната преса. Страница 146 
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а също – и от реакцията на публиката по време на изпълнението.  

Преди началото на всяко изпълнение диригентът разпределя 

публиката в различни места на залата, така че различните звуци да 

идват от различни посоки в пространството.  

Например, във версията на изпълнението на Shanghai Music Week 

през октомври 2016 г., диригентът раздели концертната зала на 

четири сектора и така звукът се разпространяваше от четири 

различни посоки.  

3.3.3 Същност на органичната музика 

Тан Дун е убеден, че с напредъка на науката и технологиите, хората 

все повече пренебрегват екологията, а влошаването на околната 

среда дори застрашава живота на хората. Идеята на създаването на 

органична музика е да вдъхновява хората да разбирират връзката 

между природата, обществото и музиката.18 Това схващане има все 

по-силно влияние върху музикалния живот у нас. Tan Dun използва 

различни естествени материали, като вода, камък, дърво и други като 

източници на звук за създаване на музика. Според него всички неща 

имат живот и духовност.  

Тан Дун споменава в книгата си "Вечна вода - в чест на Такемицу 

Тору", че водата в природата се е превърнала в негов музикален 

инструмент. Повече от 50 вида устройства, свързани с водата, като 

                                                             
18 Защита и развитие на китайската традиционна фолклорна музика на фона на информационната епоха [D] 
Джоу Йонгсяо. Университет Ланджоу 2010 г. 
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различни дървени купи, карат водата да издава различни звуци и да 

свири богата и мистериозна мелодия. Като звукоизточници той 

използва още керамика и нефрит и ги включва като инструменти в  

състава на оркестъра. В „Пасакалия: Тайният език на вятъра и 

птиците“ освен присъщите за симфоничния оркестъра инструменти, 

участват още петима изпълнители, които възпроизвеждат различни 

природни звуци.19 

3.3.4 Аудио материал на произведенията 

Във времето на все по-развиващите се информационните технологии, 

съчетаването на акустичен и електронен звук дава възможност на 

Тан Дун да създаде редица мултимедийни музикални произведения. 

1. Мултимедия "Нов звук" 

В своя концерт "Карта" той използва мултимедия, но не постига 

очаквания ефект сред публиката. Това обаче не охлажда творческия 

му ентусиазъм. Постепенно в творбите му се оформят две основни 

характеристики: експериментална и „регресивна“. Тези две линии 

той съчетава в Пасакалията „The Whispers of the Wind and the Birds“, 

произведение за електронен звук, симфоничен оркестър и човешки 

гласове.  

2. Използване на човешкия глас в "Нов звук" 

Тан Дун използва човешкия глас заради неговата уникалност, но в  

                                                             
19 "Композиция 77" [М]. Уанг Чижао. Централна консерватория на музикалната преса. Страница 321 
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"Нов звук" певците използват и други звуци като пляскане с ръце и   

тропане с крака. Освен това, той използва и записи на различни 

звуци от природата като горски шум и шум от течаща вода. 

3.3.5 Особености за постигане на звука на сцената 

Използването на необичайните звуковите ефекти трябва да бъдат 

осмислени от диригента, който ръководи цялостното изпълнение. 

1. Изпълнителски състав на произведението 

В състава на симфоничния оркестър на Passacaglia: Whispers of the 

Wind and the Birds са включени флейта пиколо, флейти, обои, 

английска рог, кларинети in “B” и бас кларинет, фаготи, корни in “F”, 

тромпети in “C”, тромбони, туба, първи и втори цигулка, виоли, 

виолончели и контрабаси; две арфи и пет тимпана други ударни. 

Изпълнителите на ударните инструменти са разделени на четири 

групи: В първата група са включени маримба, камък, малка 

въздушна свирка и чинели; във втората група - вибрафон, камък, 

барабан и атмосферна свирка; в третата група – педален барабан, 

хай-хет и 5 тамбури, джаз барабани, гонгове, камъни и водни свирки, 

а в четвъртата група - бас барабани, камъни, преносими CD плейъри 

и барабани. В началото на партитурата Tan Dun е поставил няколко 

бележки за начина на използване на мобилните телефони WeChat от 

публиката. Всеки присъстващ в залата трябва предварително да 

получи аудиозаписите, за да ги възпроизвежда по време на 
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изпълнението.  

Пример 3-19： 

 

                         

В партитурата са указани и множество нетрадиционни начини на 

звукоизвличане за инструментите.20 

Пример 3-20： 

 
                                

2. Подредба на сцената  

Подреждането на сцената също е указано от автора и то е ясно 

показано на схемата по-долу. Съобразено е с акустиката на 

инструментите и с местоположението на публиката. 

 

                                                             
20 Conductors Note:If the winds birdsong recording has already finished,the conductor will 
immediately start the Timp.solo. 
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нов комплект инструменти 

 

ударна група 

 

 Група духови инструменти 

 

 

 Група на струненните инструменти 

 

 

арфа 

 

диригент 

 

 

 

Вокалните партии са разделени на две групи: едната група "wu" 

изпълнява мелодии, а другата изпълнява шепнещ фон. Духовите 

инструменти, по време на паузи, изпълняват мелодии с вокала “wu”, 

а струнните изпълняват шепнещия фон. 

3. Място и среда за изпълнение 

Една и съща творба, изпълнена в различни зали, с различна 

акустична характеристика, прозвучава по различен начин.  

Например в Карнеги Хол изпълнителският състав и публиката са 

били разположение по следната схема: 
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Публика 1 

Симфоничен 

оркестър 

 

Публика 4 

 

Публика 2 

  

Публика 3 

 

Концертната зала He Luting, която е с кръгла форма, разположението 

на изпълнители и публика е по друга схема:  

 

 

Публика 5 

 

Публика 4 

 

Публика 3 

 

Симфоничен оркестър  

 

Публика 2 
 

Публика 6  

Публика 1 

Обобщение на Глава трета 

Историята на развитието на китайската мултимедийна музика е все 

още кратка и е свързана със съвместните усилия на композитори и 

изпълнители. Създаването на „нов звук“ в Китай е тясно свързано с  

националната култура.  

Тази тенденция се забелязва съвсем ясно в творчеството на Тан Дун. 
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В Passacaria: The Secret Words of Wind and Birds той успешно 

съчетава различни принципи на звукоизвличане, а заедно с това – и 

елементи от китайската традиционна музика със 

западноевропейските композиционни техники. Творчеството му е 

било неразбрано от страна на критиката, както и от страна на някои 

музиканти. Въпреки това Тан Дън отстоява идеите си и съумява да 

развива собствен уникален стил. 

Тъй като течението „нов звук“ се е наложило в Китай като значимо и 

ценно за националната музикална култура, то изисква сериозно и 

задълбочено изучаване от страна на днешните музикални теоретици. 

Така това ново течение ще получи полагаемото му се място в  

културния живот на страната.  

Заключение 

Тази теза систематично излага трите периода от развитието на 

китайската симфонична музика. Първият етап: движението 

"Четвърти май" до 1949 г. (основаването на Нов Китай), този етап е 

ембрионалният етап от развитието на китайската симфонична 

музика. Вторият етап; от 1949 до 1976 г. (реформа и отваряне), този 

етап е основният етап за развитието на китайската симфонична 

музика. ; Фаза III; 1976-до момента. Това е началната сцена за 

развитието на китайската симфонична музика. 

Въпреки че развитието на симфонията в Китай е 400-500 години 
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по-късно от това в европейските страни, развитието на симфонията 

като област на изкуството в Китай е бързо. След раждането на 

първото симфонично произведение в Китай „Носталгия“, то е начало 

на прелюдия към развитието на китайската симфонична музика. 

Досега, въпреки че има много академични статии за г-н Хуанг Дзи, 

повечето от тях са написани от студенти, специализиращи в 

изпълнението. Повечето от обектите на изследване са вокални 

произведения на Хуанг Дзи; по-голямата част от изследователското 

съдържание е свързано с методите на пеене и методите на 

преподаване на произведенията. Въпреки това има малко статии, 

започващи от областта на музикалния анализ. По отношение на 

оркестровото произведение на Хуан Цзи „Носталгия“ в момента в 

Китай няма докторска дисертация. Европейските изследвания върху 

тази работа са празни.Затова авторът подробно и цялостно анализира 

композицията, композиционните техники и други аспекти на това 

произведение. Единият е за отбелязване на паметта на бащата на 

китайската симфония, а другият е да се подчертае отново и 

внимателно да се изследва естетическата стойност, историческото 

значение и статута на това произведение. ---Джи, традицията е 

гаранция за непрекъснати иновации. Като китайски композитори, 

ние трябва да се основаваме на традицията, да основаваме и 

изследваме историята на нашата нация и наследството на музиката и 
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след това да комбинираме нов музикален език и технически средства 

за насърчаване на развитието на китайската симфонична музика с 

„китайски характеристики“. 

 

Приноси на дисертационния труд 

 

1. Трудът проследява хронологически развитието на симфоничната 

музиа в Китай през последните сто години като част от 

националната китайска култура. 

 

2. Представени са най-значимите симфонични композитори 

композитори на Китай като е проследен пътят им на развитие. 

Анализирани са най-значимите им творби, очертали пътя на 

китайската симфонична музика от началото на 20-тия век до наши 

дни. 

 

3. Очертана е характеристиката на китайската музика – от 

зараждането ѝ в условията на китайската национална културна 

традиция и влиянието, което тя получава от европейската 

композиторска школа, така че да носи националните белези и 

същевременно да стъпва върху утвърдени композиционни теники. 
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4. Проследено е развитието на китайската музикална култура в 

светлината на обществено-политическите явления през последните 

сто години с всичките ѝ върхове и спадове, породени от сложната 

китайска действителност. 

 


	проф. д-р Велислав Заимов

