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УВОД
Цел на настоящия труд е да се изведат някои от по-характерните тенденции в третирането на
симфоничния оркестър за късномодерния (от средата на ХХ в.) исторически период, както и – обща
панорама на по-типични за съвременните композитори оркестрови похвати. Обект на изследване е
оркестровото творчество, въплътило в себе си съвременни естетико-философски възгледи, а предмет –
оркестровите похвати, като еманация на късномодерните тенденции в третирането на оркестъра.
Задачите поставени в дисертацията включват разглеждане на оркестровите тенденции в оркестровотехнологичен план в контекста на определени философско-исторически, социокултурни и музикалноестетически параметри, наблягайки по своеобразен начин върху взаимовръзката традициясъвременност. Прилаганият изследователски метод е на движение от общото към частното, който е
сходен с подхода при оркестрирането от клавир.
В първа глава се разглежда общият философско-исторически контекст на оркестъра от втората
половина на ХХ в., наблягайки върху някои характерни за късномодерното европейско общество
социокултурни явления и естетико-философски нагласи. Сложността на разглежданата проблематика
предполага повече акцент на по-дълбок музикално-философски размисъл, отколкото ограничаване на
изследването само във формално-технологичен анализ на музикалното явление. Във втора глава се
разглежда развитието на симфоничния оркестър от късномодерния период в историческа перспектива:
по отношение на неговата приемственост и разрив спрямо традициите на барока, класицизма,
романтизма и модернизма. В трета глава се представя в широк хоризонт обща категоризация на
съвременните музикални направления, както и идеята за оркестров стил през втората половина на ХХ в.
досега. В четвърта глава са изведени характерни за постмодерното композиторско мислене оркестрови
похвати, които са групирани и систематизирани, образувайки определени оркестрови тенденции, ярко
въплъщаващи късномодерния начин на третиране на симфоничния оркестър.

6

I.

Първа глава:

ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИ КОНТЕКСТ НА ОРКЕСТЪРА ОТ ВТОРАТА
ПОЛОВИНА НА ХХ В. ДО СЕГА.
В общия ход на своето развитие съвременният симфоничен оркестър претърпява изменения,
продиктувани, както от специфични социокултурни условия, така и от конкретни естетико-философски
възгледи. Разглеждането на оркестъра извън тези културно-исторически рамки е равнозначно на
недостатъчно дълбоко вникване в съвременната музикално-оркестрова практика. Разясняването на
културно-историческите особености, в които се развива съвременният оркестър, и на философскоестетическите принципи, повлияли на музикалната практика, ще подпомогне за по-задълбоченото
разбиране на различните тенденциите в третиране на симфоничния оркестър от втората половина на ХХ
век. Предвид спецификата на разглежданата проблематика прилаганият холистичен подход на навлизане
в областта на други науки и изкуства се явява жизнено необходим и дори неизбежен. Разбирането на
основните черти на късномодерния исторически период, разглеждан от някои автори като
„постмодерен“, на неговите главни философско-естетически нагласи и на характерните му проявления в
областа на изкуствата, е отправна точка за осмислянето на късномодерното оркестрово творчество като
своеобразно следствие от специфичния за съвремието композиторски светоглед. Оркестровото изкуство
на ХХ в., освен откъм социокултурни условия, ще бъде разгледано и в определена историческа
перспектива – откъм приемственост и разрив в развитието на вековната западноевропейска традиция на
колективно музициране. Оркестровите тенденции на ХХ в. ще бъдат изведени от общите линии на
развитие на музикалното изкуство, които в определена степен се различават и разграничават от
предходния начин на третиране на оркестъра.

Културно-исторически предпоставки на историческия период.
В късномодерния период на развитие на западната цивилизация се оформя нова модерност като нов
вид светоглед и начин на мислене, прояваващи се в различни форми и движения. Понятието
„постмодернизъм“ се среща като направление в науките и изкуствата и може да се разглежда като
макрорамка, обхващаща различни аспекти от т.нар. „развити общества“ от средата на ХХ век.
Постмодернизмът обхваща голям брой културни, артистични, литературни и философски течения, които
се разгръщат и до днес, като общото между тях е опозицията им спрямо модерния период, а в някои
случаи и стремежът им към преодоляване на принципите, налагани от модернизма. Изхождайки от
различни области на човешкото познание, в този труд постмодернизмът най-условно ще бъде разгледан
като: 1) исторически период, 2) философско понятие, 3) движение в изкуствата. Общият знаменател
между тях е идеята, че радикалното обновяване на общоприетите и станали вече традиционни форми на
изкуството, културата, философията и обществения живот, което е в основата на модернизма, е
претърпяло крах, както и че идеологията на налагане на авторитарни и шаблонни системи не е в съзвучие
с актуалните условия на т.нар. развити общества. Постмодернизмът се конфронтира с издигнатите от
модернизма лозунги за прогрес, основани на идеите от просвещението за свобода, равенство и братство,
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а също така с прогресистки теории, носещи в себе си авторитарна идеология (позитивизъм). Вместо това
постмодернизмът предлага или по-скоро защитава хибридността, популярната култура и
децентрализацията на авторитарни модели на мислене.

1. Постмодернизмът като исторически период.
Разгледан като исторически период, постмодернизмът представлява твърде разнообразен и
вътрешнопротиворечив отрязък от развитието на западния тип общества, който е белязан от множество
специфики на съвременния вид светоусещане и чувствителност. Той намира проявления в различни
научни области: антропология, социология, икономика, психология и пр., като в контекста на
музикалните течения, свързани със симфоничния оркестър, ще бъдат приведени само някои по-общи
историко-социални и социално-психологически характеристики. Последните обрисуват обща картина на
условията, в които се развива оркестровото изкуство през втората половина на ХХ в., при което
съвременните тенденции на третиране на оркестъра се явяват своеобразна еманация на специфичния
постмодерен тип чувствителност. В дисертацията всяка отделно разглеждана историко-социална и
социално-психологическа характеристика е съотнесена към областта на музиката и на оркестровото
творчество със сътоветните примери.
1.1.

Историко-социални характеристики.

А) за разлика от модернизма, постмодернизмът е период на разочарованието – това е един отказ от
утопиите и от идеята за колективния прогрес, при което вниманието е насочено към одтелния индивид и
неговото лично развитие; Б) смята се, че съвременните науки не са в състояние да генерират универсално
валидни, истинни знания; В) налице е преминаване към икономика на потреблението; Г) големите
харизматични фигури не са на почит, а вместо тях изниква безкраен низ от малки идоли, които се тачат
до следващата по-нова и по-атрактивна фигура; Д) тенденциите на опазване на природата
(преоткриването ѝ като ценност) и импулсивният консуматорски нагон се сблъскват; Е) масмедиите и
индустрията на потреблението се превръщат в центрирана власт; Ж) съдържанието на посланието вече не
е толкова от значение, колкото формата по която то е направено и степента на убеждение, което поражда;
З) отслабване на значанието на идеологията като начин за избиране на лидерите, за сметка на техният
образ; И) съществуване на прекомерна и често пъти противоречива информация по всички средства за
комуникация; Й) масмедиите се превръщат в предаватели на истината, което води до ефекта, че
непоказваните неща просто не съществуват; К) слушателят (читателят, зрителят или потребителят)
приема информацията, не като нещо реално, а се отчуждава от нея, превръщайки я в забавление; Л)
иинтимността се губи и животът на останалите (т.е. на другите) се превръща в шоу, особено в контекста
на социалните мрежи; М) дезмистификация на лидерите.
Например съвременната тенденция на „съществуване на прекомерна и често пъти
противоречива информация по всички средства за комуникация“ се съотнеся към плуралистичността и
противоречивостта на късния ХХ в., предопределящи разнородността на съвременното музикалнооркестрово творчество. Информационната пренаситеност в световното пространство е любопитен

8

съвременен феномен, като още по-любопитен е породеният от нея ефект – невъзможност тя да бъде
обхваната, възприета и асимилирана. Съотнесено към музиката това явление съществува в направления,
които своеобразно се стремят да постигнат промени в „качеството“ посредством „количествени
натрупвания“. В това отношение най-виден представител е течението „нова сложност“, търсещо крайно
усложняване на музикалните компоненти и комплексното им взаимодействие в различните нива на
композицията. Прекомерното усложняване на мелодичната линия, фактурата, ритъма, тембъра и на други
музикални компоненти прави творбата мъчна за слухово проследяване, поставяйки слушателя в
невъзможност да обхване, усвои и разбере представяния музикален материал. От изпълнителска гледна
точка също възникват затруднения, като едно от тях представлява изключително усложненият времеви
параметър в музиката. В това отношение някои от композициите на Бр. Фърнихю („Funerailles“,
„Chronos-Aion“) са емблематични. В тях метроритмичната сложност и темпова нерегулярност
представляват същинско предизвикателство за предела на човешките възможности в изпълнителското
майсторство. Съществуващата в творбите му непостижимост (и дори немислимост) за точното и
буквалистко изпълнение на нотирания от композитора музикален материал предполага определена
степен на приблизителност в интерпретацията.
1.2.

Социално-психологически характеристики:

А) хората искат да живеят за мига, за сегашното време, като бъдещето и миналото не са от
значение; Б) стремеж на индивида да се разграничи от останалите, подражавайки на социални моди,
което по противоречив и парадоксален начин води вместо до разграничаване, до уеднаквяване на
индивидите; В) единствената революция, която хората са склонни да доведат до края е собствената,
интронспективната; Г) издига се култ към тялото и към личната свобода; Д) привлекателност на
„атрактивното“ като начин за разграничаване от утвърдения поток направления (в пластичните изкуства,
музиката, театъра и киното); Е) обръщане към мистиката за обясняване на успехите; Ж) усещане за
бедствие и край на света; З) намаляване на доверието в науката и знанието, за сметка на култа към
технологиите; И) субективизмът е в основата на възприемането на реалността и съществуването на
хората се основава на релативизма и плурализма на избора; Й) безразличие спрямо несправедливостта;
К) отслабване на идеологиите; Л) изчезване на значението на усилието в неговия житейски контекст.
Съотнесено към музиката първата от изброените тенденции („хората искат да живеят за мига,
за сегашното време, като бъдещето и миналото не са от значение“) може да се разглежда като желание
да се изживее даден момент като неповторим миг, уникален и различен от всички останали, при което
съсредоточието е само и единствено върху него. Подобен стремеж за неповторимост на „сега случващото
се“ в музиката може да се открие у такива направления, които залагат на импровизираността като
основен похват, или на такива, които своеобразно преразглеждат общоприетото разбиране за фактора
„време“. Пример за първите е направлението алеаторика, използваща неустановеността на някои (или
всички) музикални параметри и залагаща на импровизаторския усет на изпълнителите, а пример за
вторите е репетитивният минимализъм, преразглеждащ повествователността на музикалния дискурс.
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При музикалната алеаторика всяко ново изпълнение на дадена творба в известна степен се явява
неповторимо и уникално, а когато става въпрос за т. нар. „свободна алеаторика“ (при която
неуточнеността прониква във всички пластове на композицията) това е доста силно изявено. Примери за
такъв род музикални произведения могат да се намерят най-много в емблематичното за алеаториката
творчество на Дж. Кейдж, в което обаче използването на цял оркестров колектив е по-слабо застъпено.
Но неговият „Концерт за пиано и оркестър“ може да се счете за знакова творба по отношение
използването на алеаторика от по-свободен тип в оркестровата звучност. „Изследването на
неопределеността е движещата сила зад необикновеното соло на пианото от ‘Концерта за пиано и
оркестър’ (1957–8). Тази композиция се състои от 63 страници, които са покрити с десетки различни
начини на нотиране на музика, някои от които са варианти на вече разработено от него нотно писмо, но
други са напълно нови и наситени винаги с голямо въображение символи.“ 1. Стратегиите на нотиране
при Дж. Кейдж са доста разнообразни като тук ще бъде приведен като примера неговата творба
„Вариации I“ за неопределен състав.

[нотен пример №1]

Освен тази крайна форма на композоиционна неустановеност (свободната алеаторика), съществува
и друг, по-умерен начин на нейното използване, който носи името контролирана/ограничена алеаторика.
Тази относителна неустановеност е доста по-често използван подход в оркестровото творчество, като
може да обхваща както цели структурни построения, така и само отделни параметри от музикалната
изказност (височина, ритъм, тембър и др. ), които похвати ще бъдат специално разгледани в раздел 2.1.3
1

Pritchett, J., L. Kuhn, Ch. Garrett. Cage, John. – In: Grove music online, 2012.
<https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.A2223954>(10/04/2021)
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Алеаторика от III-та глава. Произведения, използващи различен вид алеаторика са например: „Pli selon pli“
и „Répons” на П. Булез; „Available Forms I & II“ на Ърл Браун; „Венециански игри“, „Симфония № 2“,
„Концерт за виолончело и оркестър“ и „Книга за оркестър“ на В. Лютославски; „Полиморфия“,
„Анакласис“ и „Плач в памет на жертвите от Хирошима“ на К. Пендерецки.
Освен в алеаториката, тенденцията на „изживяване на мига“, на потапяне в неговата
неповторимост може да се открие и у репетитивния минимализъм. Характерна негова черта е стремежът
да „разтвори“ повествователността на музикалния дискурс и да насочи вниманието на слушателия към
сега случващото се или иначе казано към самия процес. Тази силно повлияна от източните философии и
медитативни практики концепция за възприемане на случващото се в музиката се основава на
специфичния начин на третиране на възприятието за време, при което съсредоточие на вниманието е
настоящето, докато миналото и бъдещето не са от значение. Това особено разбиране за нелинеарност на
музикалното развитие, водещо до размиване на причинно-следствените връзки на случващото се в
музиката, ще бъде по-обстойно разгледано в раздела, касаещ репетитивния минимализъм (в III-та глава).
Засега ще се ограничим със споменаването на някои творби от определени автори: „Symfonie voor losse
snaren“ и „De Staat“ на Л. Андрийсен; „In C“ на Т. Райли; „Вариации за духови, щрайх и клавишни“ и
„Музика за 18 музиканта“ на Ст. Райх; „Цигулка и струнен квартет“ на М. Фелдман; „Common Tones
in Simple Time“ и „Century Rolls“ на Дж. Адамс.

2. Постмодернизмът като философско понятие.
Разглеждането на постмодернизма като унифицирано идейно-философско движение е в известна
степен лишено от състоятелност и в този смисъл е по-целесъобразно (като вид изследователска
стратегия) да бъдат изброени само някои от неговите основни характеристики, в общи линии
представляващи своеобразна опозиция спрямо възгледите на модернизма. Последният се основава на
разбирането (и претенцията) за прогрес посредством развитие на различните области на човешката
дейност, който е придружаван от надеждата, че бъдещето носи нещо по-добро в рамките на концепцията
за линейност на историческите процеси. В противовес на този позитивистичен поглед е съмняващият се в
аксиомата за „светло бъдеще“ чрез развитие на човешкото познание постмодернизъм, който изгражда
концепциите си въз основа на разбирането за определен вид непоследователно и нелинейно историческо
развитие, изказвайки тезата, че стоящите в основата на модернизма етно-центрични и авторитарнопатриархални просвещенски идеи не са адекватни на новата мултикултурна съвременна обстановка.
Някои от главните характеристики на постмодернизма от философска гледна точка са:
1) Антидуализъм: според постмодернистите западната филисофия се основава на дуализми
(бинарни опозиции), с което извън обсега ѝ остават множество невместващи се в тези рамки
перспективи. Постмодерното движение цени и насърчава плурализма и разнообразието, като по този
начин се опитва да защити интересите на „другите“ – отхвърлените и подтиснатите от модерните
идеологии и техните политически структури. В областта на музиката това се проявява посредством
разширяването на композиторския мироглед и своеобразното му отваряне както към различни по
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същност и произход музикални влияния, така и към различни начини на възприемане на музиката. Този
феномен обяснява отсъствието на унифицираност в съвременната оркестрова практика и наличието на
многолико разнообразие по отношение на използваните оркестрови похвати.
2) Необективност на текстовете: според постмодернистите текстовете, независимо дали са
исторически, литературни или художествени, те не притежават авторитет и не им е присъща
обективност, за да могат да предадат замисъла на автора. По-скоро текстовете отразяват собствената
култура и натрупаните предразсъдъци на писателя. В областта на музиката това явление като че ли
повече се отнася за стремящата се по някакъв начин да обхване и обясни авторовия замисъл музикална
критика, понякога свързана с процеса на утвърждаване на нечие творчество. Разибра се, в областта на
музиката да се говори за „обективност“ на музикалното звучи несъстоятелно, като по-скоро може да се
съотнесе към относителната обективност и дори тенденциозност на определени теоретични разработки,
стремящи се да обезпечат дадено музикално творчество.
3) Деконструкция на смисъла, изхождайки от езика: според постмодернистите езикът оформя
нашето мислене и е невъзможно да съществува мисъл, без език. По този начин езикът буквално създава
реалности. Тук може би става въпрос за изкривеното въприемане на стратегията на „деконструкция“,
което е коментирано от самия ѝ създател Ж. Дерида – „[...]винаги се учудвам и се дразня при честото
отъждествяване на деконструкцията – как да се изразя? – с един ‘омнилингвистизъм’, с един
‘панлингвистизъм’ или ‘пантекстуализъм’. Деконструкцията започва тъкмо с обратното. Най-напред
оспорих властта на лингвистиката, на езика и на логоцентризма. И след като за мене всичко започна и
продължи с едно оспорване на лингвистичното позоваване, на властта на езика, на ‘логоцентризма’ –
дума, която повтарям и подчертавам, – как стана така, че преценяват толкова често деконструкцията като
мислене, за което съществува единствено езикът, текстът, в тесния смисъл на думата, а не
действителността? Очевидно става дума за непоправима смислова грешка“ 2. В областта на музиката
механизмът на деконструкция намира широко и разнообразно приложение, като най-използвано се явява
в направленията като колаж, полистилистика, неокласика (стилизации) и използващи различни влияния
течения. В оркестровата практика механизмът на деконструкция, освен на жанрово-стилово ниво, може
да се прилага и на ансамблово-технологично равнище 3 (Л. Берио „Симфония“, Л. Фос „Барокови
вариации“, А. Шнитке „Кончерто гросо“ №1 и др.)
4) Истината като перспектива: истината е въпрос на гледна точка или определен контекст, но не
е нещо универсално в своята същност. Ние нямаме достъп до реалността, нито до това какво
представляват нещата, а само до това как те ни изглеждат на нас. В областта на музикалното това в
известна степен кореспондира с отсъствието на унифициран критерий за изкуство, при което всеки автор
е свободен да създава собствените реалности в изкуството, несъобразявайки се с общоприетите
Дерида, Ж. Какво е деконструкция? – В: Електронно издание „Литература плюс култура“ © 2000-2012,
<http://grosnipelikani.net/modules.php?name=News&file=article&sid=150>(19/10/2017)
3
Прмери за прилагане на механизма „деконструкция“ в областта на оркестрацията ще бъдат разгледани в раздел 3.5
Колаж и полистилистика от III-та глава.
2
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установености. В оркестровата практика това води до преразглеждането (в някои случаи –
преустановяването) на основополагащи за оркестрацията закономорнести, примерно – неспазването на
обертоновия принцип при строежа на звуковия вертикал и извеждането в крайност на камерния принцип
при ансамбловото третиране на колектива.
Освен гореизредените общи философски характеристики на постмодернизма, ще бъдат упоменати
някои от основополагащите и тясно свързани с излаганата проблематика възгледи на изявени съвременни
мислители и философи. Според френския теоретик Жан-Франсоа Лиотар живял 1924-1998 г.,
съвременното общество се ръководи от реализма на парите, който се приспособява към всякакви
тенденции и нужди. Според Лиотар типичните за модернизма „метаразкази/метанаративи“ (като
например просвещенската идея за прогрес, идеализма, марксизма и пр.) не са способни да доведат
човечеството до тъй желаното всеобщо благоденствие и свобода. Лиотар „прави критика на
просвещенската логоцентрична мисъл, преоценка на идеята за плавното историческо развитие, за
единната цел на историята и на представата за цялостния субект, критика спрямо метафизичната
философия срещу метафизиката въобще, като под метафизика се разбират логичните връзки и
отношения, представата за еднопосочност, за причинно-следствено развитие по неотменния път на
неминуемия прогрес. Отричайки ‘големите разкази’ (в историята и литературата), Лиотар акцентира
върху основните моменти на постмодерната наратология: наративната функция губи своите показатели –
големия герой, големите опасности, големите описания и голямата цел. Лиотар отрича реализма, който е
призив за ред, единство, идентичност, сигурност и популярност. Според Лиотар постмодерната наука
създава теория за своята собствена еволюция (отричаща постепенното и плавно развитие към прогрес)
като прекъсваема, катастрофична, парадоксална. Тя произвежда ‘не познатото, а непознатото’, определя
пътя на логиката като паралогика“ 4. За Лиотар постмодернизмът се характеризира с неверието в т. нар.
„големи разкази“, като в днешно време, за да се получат конкретни промени, е нужно не да се даде
алтернативна система на вече актуално съществуващата, а да се действа на множество различни нива.
Лиотар защитава културната многоликост и богатство посредством разнообразието, като според него
съвременен критерий за оперативност е технологическият, а не толкова оценката за „истинно“ и
„справедливо“.
Изведеният от Лиотар признак на постмодерна наратология – изгубилата своите основни
показатели наративност (големият герой, големите опасности, големите описания и голямата цел) в
областта на музикалното в известна степен кореспондира както с преустановяването на последователния,
логичен линеен музикален дискурс (при късномодерния авангард), така и с преразглеждането на идеята
за обща повествователност на музикалния наратив (при репетитивния минимализъм). В тясно
оркестрово-технологично отношение липсата на „ред, единство, идентичност и сигурност“ се изрязява на
множество нива, най-изпъкващи от които са тенденциите на: крайно усложняване на метроритмиката,
неспазване на обертоновия принцип, еманципиране на тембъра, неконвенционално третиране на
Лиотар, Ж. Пост-модерната ситуация: Изложение за състоянието на съвременното знание. София: Наука и изкуство,
1996, предговор.
4
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музикалните инструменти, необичайни промени в теситурата, необичайно третиране на динамиката и др.
На тези специфични тенденции в третирането на оркестъра ще бъде отделено подобаващото внимание в
IV-та глава от настоящия труд.
За немския мислител Андреас Хуйсен (1942 – ) съществува определена връзка между естетиката на
модернизма с движението на постструктурализма. Според автора е необходимо постмодернизмът да бъде
разглеждан както със своите преимущества, така и със своите недостатъци. В теоретичните си трудове А.
Хуйсен защитава тезата, че ако модерният авангард единствено се е опитвал да промени света, то
технологиите и културната индустрия на практика са го сторили. За автора възникването на
постмодерната култура е плод на новите технологии, които се основават на свързващата функция на
езика, приел съвременната форма на „средства за общуване“ и „култура на образа“ (а според Лиотар
технологиите за общуване са произвели общество на информацията). В областта на музиката и
оркестровото изкуство влиянието на технологиите е осезателно, като е достатъчно да се споменат
направления като спектралната и електроакустичната музика, или „стохастичният“ композиторски
подход на Я . Ксенакис.
За италианския философ Джани Ватимо (1936 – ) комуникациите и средствата за информация имат
централна роля в съвременния постмодерен свят, като самият „постмодернизъм“ представлява
преодоляване на модернизма – на управляващите го недвусмислени концепции, затворени модели и
велики „универсални“ истини, и на възгледа за историята като линеарна следа на случващото се. Това
преодоляване на модернистичната парадигма представлява преход от силната метафизична мисъл на
добре оформени филисофски виждания за света и на истинните вярвания в посока слабата нихилистична
мисъл на безгрижното съществувание, намиращо се далеч от екзистенциален вид нагаласа към света. За
Дж. Ватимо идеите на постмодернизма отварят пътя към толерантността и разнообразието, бидейки
тясно свързани с масмедиите и функцията им на медиатори в сложната система на взаимотношения и
ценности на съвременното общество. В областта на музиката бягството от екзистенциалните въпроси и
потапянето в безгрижно-безметежно съществуване най-ярко се проявава в предназначената за масовия
потребител поп-култура, но намира известен отзвук и в сериозната музика. Тенденцията на безгрижно
капсулиране във вътрешния свят, отделèн от крещящите проблеми на действителността, може да се
открие у музикални направления, търсещи безконфликтен и благозвучен вид музикална
повествователност, най-открояващото се от които е търсещият изолация от въздействието на външния
свят минимализъм.
Интересен и различен е възгледът на испанската писателката Роза Мария Родригес Магда (1957 – ),
която смята, че ако с постмодернизма се слага край на метаразказите, то с „трансмодернизмът“ се полага
началото на нов метаразказ: глобализацията. Тази нова парадигма от една страна ще възстанови
предизвикателствата на модернизма, като от друга – ще асимилира отправяните от постмодеризма
критики. Теорията на испанската писателка в известна степен се припокрива с тази на Жан Бодрияр и на
Зигмунд Бауман.
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3. Постмодернизмът като движение в изкуствата.
Постмодерното изкуство е в опозиция на модерното и изгражда своята теория изхождайки от
възгледа, че модернизмът се основава на просвещението (в културно отношение), на френската
революция (в политическо отношение) и на индустриалната революция (в икономическо отношение) 5,
изказвайки тезата, че модернизмът е отчасти преодолян. Докато при модернизмът са налице вярата в
науката, в познанието, в обективното, в технологията, в прогреса и в собствените възможности на човека,
то при постмодернизмът е характерно именно обратното – съмнение в прогреса, в бъдещето, в утопиите,
при което на преден план стои индивидулизмът, субективизмът и вътрешната интроспекция.
Постмодернизмът не скъсва тотално връзката с предхождащия го модернизъм и в известна степен
запазва някои негови черти, но като че ли по-силни и с по-голяма тежест се оказват съмненията в
неговите постулати. Това подриващо всякакви авторитети постмодерно отношение, чийто главен
двигател е съмнението във валидността и жизнеността на предлагания от модернизма модел на мислене,
представлява особен вид разочарование – разочарование от неуспеха на модернизма. В областта на
изкуствата понятието „постмодернизъм“ възниква първоначално в литературната критика, при което се
използва по един не много системен начин, като едва в последствие терминът започва да добива по-ясни,
но не дкорай уточнени семантични граници.
В областта на изкуствата постмодернизмът включва голям брой течения от 1950 г. до наши дни,
като е трудно да се определи точна граница между последните постижения на модернизма и първите на
постмодернизма. Единствено изключение може би представлява тяснозависещата от материално
финансиране за осъществяване на проектите си област на архитектурата, при която съществува добре
организирано постмодерно движение. Като най-общи и отличаващи естеството на постмодерното
архитектурно изкуство са използването на промишлени и популярни форми, отслабването на границите
между жанрове, умишленото и настоятелно използване на интертекстуалността (нерядко изразявани чрез
колажни техники или пастиш). В областта на музиката и в частност на оркестровото изкуство граница
между модерно и постмодерно не може точно да се прокара. В идейно-естетическо отношение дори е
налице особен вид преливане – съществувалата през първата половина на ХХ в. при неокласиката
тенденция на своеобразен препрочит на отминали музикални практики, след временното си
преустановяване от възхода на модерния авангард намира приемственост в музикални направенления от
втората половина на века като колаж, полистилистика, неотонализъм, неоромантизъм и др.
Постмодерният селективно-еклектичен подход при подбирането на музикален материал черпи идеи от
неокласическия модел на композиране, който се основава на взаимстването на стилове, жанрове и
музикални елементи от предходни практики, на небезконфликтното смесване на авторов и исторически
музикален стил, на асоциативните препратки посредством интертекстуални връзки, на колажната
техника и на метода на работа по модел. Постмодерното изкуство, в противовес на идеята за прогрес,
еволюция и иновации на модерния авангард, защитава масовата култура и хибридността и се
Срв. Salinas, C. El binomio política-derecho frente a los retos de la posmodernidad. México: 2011, с. 5-6.
<https://www.academia.edu/8744367/EL_BINOMIO_POL%C3%8DTICA-DERECHO_FRENTE_A_LOS_RETOS_DE_LA_POSMODERNIDAD> (15/07/2020)
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характеризира с еклектичен вид смесване на разнообразни творчески подходи, композиционни методи и
цялостни стратегии (като например деконструкция, полистилизъм или мистификация), както и с
използване на разнородни по своя произход и същност стилово-жанрови влияния, които са претопени в
стремящ се да изпъкне над останалите самобитен и силно индиивдуализиран творчески стил.

3.1.

Естетически принципи на постмодернизма.

При все, че постмодернизмът е толкова разнороден и многопосочен, по отношение на неговата
същност се наблюдава единомислие – при него съществува преосмисляне на множество критерии и
категории, които на практика представляват гръбнака на модернизма. Така, основният и подхранващ
постмодерния релативизъм двигател е подлагането под въпрос на основните стълбове на
заподноевропейския начин на мислене. Неприкритото съмнение в тези устои изкристализира в различни
теории, една от които оказва неимоверно голямо влияние върху новия постмодерен начин на
светоусещане – „деконструкцията“. Този механизъм (операция, стратегия) намира приложение в
различни области на човешкото познание, което обаче не става по кохерентен начин, което обяснава
наличието на разнолики негови проявления. Музиката и оркестровото изкуство не правят изключение –
идейно-естетическите и звуково-оркестрови резултати, постигнати чрез различен вид деконструктивни
стратегии, ярко се отличават едни от други („Симфония“ Л. Берио, „Бароковои вариации“ на Л. Фос,
„Кончерто гросо“ № 1 на А. Шнитке). Според думите на Ж. Дерида прилагането на деконструкцията в
областта на литературата, езика и семантиката обхваща търсенето на произхода и границите на въпроса
„какво е?“ и „какво представляват явленията в своята същност?“, което на практика представлява
принципът на съмнението, водещ именно до преосмислянето на основните категории в културата и
изкуството, действащи през и до модернизма. В областта на музиката преосмислянето на тези категории
ще доведе или до тяхното приемане (от страна на късномодерния авангард), или до тяхното отхвърляне
(от страна на постмодерните направления). В опит да бъдат обобщени стоящите в основата на това
преразглеждане принципи, задвижващи на практика целия социо-културния механизъм наречен
„постмодернизъм“, американския литературен теоретик Ихаб Хасан (1925-2015) прилага понятията
„индетерминираност“ и „иманетност“. Според автора това са двете главни и основополагащи насоки,
които определят постмодернизма. Индетерминираност „може да се опише със следните понятия:
многозначност, разрив, ерес, плурализъм, произволност, бунт, извращение, деформация. Само
последното понятие обобщава множество термини, с които сме свикнали да обозначаваме развалата:
унищожение, разпадане, деконструкция, разсейване, изместване, оразличаване, прекъснатост, разделяне,
изчезване, разпадане, неопределеност, демистификация, разобщаване, незаконност, да не говорим за поспециализираните термини, свързани с реториката на иронията, разрива, мълчанието. През всички тези
признаци тече огромното желание за разрушение, засягащо тялото на политиката, тялото на мисълта,
еротичното тяло, отделната душа - цялата сфера на дискурса на Запад. Дори само в литературата бяха
поставени под въпрос разбиранията ни за автор, публика, четене, писане, книга, жанр, критика и за
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самата литература“ 6. В областта на музиката и в частност на оркестровото изкуство това желание за
разрушение и общата тенденция на разпад се проявява в общото фрагментиране на оркестрацията,
разбирана като наука с установени правила и закономерности. Нейното „развитие“ (ако тази дума е
уместна) представлява сноп от множество различни, разединени и „самосиндикални“ творчески опити,
съставляващи особен вид дисперсно и лишено от последователност културно движение.
Понятието „иманетност“ И. Хасан използва, за да обозначава „способността на ума да се обобщава
в символи, все повече да се намесва в природата, да следва себе си чрез собствените си абстракции и така
непрестанно и непосредствено да се превръща в своя собствена околна среда. Тази интелектуална
тенденция може да се изрази с разнообразни понятия като разпръсване, разпространение, пулсация,
взаимодействие, общуване, взаимозависимост, чийто общ произход е възникването на човешите
същества като говорещи твари, homo pictor или homo significans, мислещи създания, които строят себе се,
тоест вселената си, чрез символи, които сами са сътворили.“ 7
Насоките, определени от И. Хасан, на „индетерминираност“ и „иманентност“ като че ли доста
ясно представят стоящата в дълбинните пластове на постмодернизма същина, като в областта на
музиката и изкуствата могат да бъдат съвсем директно онагледени. Индетерминираността може да бъде
съзряна на ниво композиционна техника като например при колажа и полистилистика, които могат да се
разглеждат като своеобразен стилистичен произвол, ерес или дори извращение спрямо монистичния
принцип на формоизграждане на модерния авангард, чиито унифицирани естетически критерии
представляват нещо като единен художествен код. В този смисъл съставената от множество различни
цитати III ч. от „Симфония“ на Л. Берио може да се смята за истински идейно-естетически произвол
спрямо принципа на жанрово-стилова кохертност на композиционно изграждане. Индетерминизмът в
тази творба е осъществен посредством механизма на деконструкция, правещ възможно откъси от творби
да бъдат изваждани от естествената им звукова среда (т.е. да бъдат разглабяни) и после по творчески
начин да бъдат сглобявани в ново музикално произведение. Другата изведена от И. Хасан главна черта на
постмодернизма (освен „индетерминаростта“), е насоката на „иманетност“, която в областта на
изкуството може да се онагледи със стремежа за взаимодействие, общуване и взаимозависимост между
творец и публика, изразени чрез различен тип интерактивност. Последната може да приеме различни
форми и да намери проявление на различни нива – например съчетаването на различни изкуства в
синтезиращ вид сценична изява (музика, прожекции, танц, театър, изобразително изкуство и пр.).
Интерактивността може да бъде изразена и чрез стремежа за по-близък контакт с публиката или чрез
своеобразното ѝ въвличане в осъществяването на самата творба. Такива нови прояви в постмодерно
изкуство представляват: хепънинг, арт-инсталации и пърформанс, можещи да се охарактеризират със

Хасан, И. Към понятието за постмодернизъм (Послеслов към “Разчленяването на Орфей"). – В: Електронно списание
LiterNet, 09.04.2000, № 4 (5) <http://liternet.bg/publish1/ihassan/hassan.htm>(07/10/2017)
7
Пак там.
6

17

следния лозунг: „Провокация и комуникация“ 8. Всъщност, този лозунг като че ли перифаразира по много
обобщен и артистичен начин изведените от И. Хасан генерални насоки в постмодернизма – провокация
(индетерминираност) и комуникация (иманетност). В областта на музиката и в частност на оркестровото
изкуство (за разлика от изобразителните изкуства и поп-културата) принципът на „иманетност“ не
намира толкова силна проява, което може би се дължи на практическата невъзможност публиката пряко
да взима участие в дадено концертно изпълнение. Осъществяваната в едно оркестрово произведение
връзка между изпълнители и аудитория не представлява непосредствен физически контакт, а
представлява връзка от друг тип, при което взаимодействието между двете страни се явява доста поограничено. В случая идеята за интерактивност би могла да се постигне повече чрез извънмузикални
елементи, представляващи своеобразен мост между абстрактната природа на свирената от изпълнителите
музиката и конкретното естество на интерактивността като вид взаимодействие с публиката. Тогава
обаче музикалният концерт ще клони повече към някакъв хибриден, синтезиращо-интердисциплинарен
тип сценична изява –включване на прожекции, сценография, театър, танц и пр. Идеята за интерактивност
и контакт с публиката понякога може да придобие формата на интелектуална провокация, доближавайки
се до т. нар. „концептуално изкуство“ 9.
Насоките на индетерминираност и иманетност, тяхната всеобхватност и всеприложимост в
късномодерната социо-културна обстановка, по доста убедителен начин успяват, освен да обобщят кои
са основните движещи сили, и да разкрият истинската причина за така модния понастоящем стремеж към
рaзчyпвaне на всичко тpaдициoнно, установено и обощоприето. Това разчупване на всякакъв вид
стереотипи, неконтролируемата страст към уникалното, тъpcенето на пълнa cвoбoдa на срeдcтвa и
мaтериaли в постоянно изменчивия и подменян идеен ĸoнтeĸcт стига до такива крайности, че автори,
публика и критика неволно се оказват изправени пред въпроси от рода на: “може ли това произведение
въобще се нарече изкуство?“ или „кога дадено произведение трябва да бъде приемано за изкуство?”.
Това повсеместно разчупване на стереотипи, което се наблюдава в съвремието ни, представлява не
просто някакъв вид „отхвърляне“ на норми и правила, а се поставя въпросът въобще за „наличието“ на
такива. Това е израз на цялостна промяна по отношение нуждата от съществуването на валиден критерий
за това „кое е изкуство“.

3.1.1. Постмодерната естетика в музиката и оркестъра.
„Последните десителетия от развитието на европейската музика разкриват една от водещите
нейни духовни страни, може да се каже определяща – динамизма. [...] музиката на ХХ век представлява

Вж. Образователна платаформа за съвременна изкуство „Паралелн стъпки, паралелни пространства“. – В: АЛОС,
Център за неформално образование и културна дейност. <http://ps.alosbg.com/site/wpcontent/uploads/2014/07/Performance_present.pdf> (14/10/2018)
9
Знаменит пример в това отношение е творбата на Дж. Кейдж - 4’33’’ (съществуваща дори в оркестров вариант), която
посредством „нищослучващото се“ на сцената подтиква слушателя към мисловна активност, заставяйки го да се изправи пред
редица въпроси относно изкуството и неговата същност. Тази вътрешно-мисловна дейност може да премине във външна – в
някакъв вид звуци и шумове, което вече би представлявало вмешантелство и съучастничество в звуковото осъществяване на
творбата, превръщайки се така от „активност“ в „интерактивност“.
8
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грандиозен к а т а к л и з ъ м, разтърсващ основите на традиционното музикално мислене.“ 10. Наличното
през ХХI в. изключително разнообразие в музикалните направления и композиционни практики е
обусловено от вече залегналата в предходния период идея за новото, оригинално и нетрадициионно в
музиката. „Обновяването и новаторството се превръщат в норма, подражаването на учителя е едва ли не
признак за лош тон. Новаторството отдавна прекрачва не само всички предишни граници на музиката, но
понякога изобщо границите на музиката“ 11. Наличните в модерния период нови композиционни
техники, нововъденения в хармонията, ритмиката и въобще музикалния изказ, са продиктувани именно
от стремеж към обновление. Тази движеща сила продължава да диктува музикалните тенденции и през
късномодерния период, но придобива друг смислов оттенък, приемайки с това и други разнолики форми
на проявление. При постмодернизма идеята за новаторство и оригиналност, сравнена с модернизма, като
че ли е от по-различен порядък.
Модерното музикално изкуство и неговата естетика (в лицето на авангардните направленния от
началото на ХХ в.) се характеризира с преднамерено скъсване с традицията в няколко плана: изоставяне
на тоналността, късане с традиционните музикални форми и традиционни инструментални състави,
търсене на нови изразни средства чрез използването на необичайни ритмически, темброви и регистрови
комбинации. Всичко това води до обновяване на композиционните техники, до появята на нови
музикални направления и съответно – до нов начин на третиране на оркестъра. Направленията от
модерния аванагард утвърждават монистичен принцип на формоизграждане, унифицирани естетически
критерии и единен художествен код, в който пpиcъcтвaт ĸaнoни, пpaвилa (или пoнe oпредeлeни
парамeтpи), характеризиpaщи произвeдeниeтo пo опредeлeн нaчин и cъoтнacящи го в paмĸитe нa
oпредeлeн вид техника, жaнp и cтил. Рационалистичният подход съставлява гръбнака на тези
направления, като при създаването на творбата се дава превес на избрания художествен принцип
(композиционна техника), което понякога води до своеобразна емоционална стерилност. По този начин
ролята на композитора често пъти бива ограничена, сведена до талантливото и гъвкаво реализиране на
художествения принцип, заложен в съответната техника. Много знаменателен пример в това отношение е
додекафонията, при която организирането на атоналността се използва принцип изведен по чисто
рационален път – серията (неповторение на тон в рамките 12-те степени от хроматичната гама).
Първоначално този принцип на серията се употребява само на ниво височинна организация (при
додекафонията), като после започва да се прилага и към други музикални параметри като ритъм,
динамика и тембър (при сериализма). По този начин музикалната творба и изразните средства в нея
изцяло се подчиняват на този композиционен принцип, създавайки усещането за „рационализъм“ в
музикалния изказ и своеобразна емоционална умозрителност. Така, преднамерено установените по
теоретичен път композиционни правила при сериализма малко или много канализират музикалната
мисъл и творбите композирани с тази техника в една или друга степен започват да си приличат. При
Холопов, Ю. Изменящото се и неизменното в еволюцията на музикалното мислене.– В: Музикални хоризонти, брой 1920/1985 г. София: СМД, 1985 г., с.74-75.
11
Пак там.
10
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оркестъра придържането към тези предварително наложени норми поставя под въпрос един от основните
принципи при оркестрирането: октавовите удвоявания (или хармоничния вертикал), основани на
обертоновия ред. Ако тоналната музика си служи с удвоявания в унисон и октава за постигане на поголям обем/плътност, за открояване на мелодията, за стабилизиране на хармонията (чрез открояване на
даден тон като по-важен), то при атоналната музика на сериализма се избягва открояването на която и да
е степен като център с притегателна сила. Именно поради тази причина при сериализма октавовите
удвоявания са силно нежелани и избягвани, което обаче нарушава един от основополагащите „закони“ за
пълноценното звучене на оркестъра. Неизползването на удвояванията е една от причините, която може
да накара един голям оркестър да звучи повече като камерен. Това в известна степен обяснява
предпочитането на по-малки формации за този тип музикално-композиционен стил, като също така не е
за пренебрегване икономическия фактор, свързан с оскъдицата и кризата от следвоенния исторически
период. Използването на по-камерни състави представлява своеобразна алтернатива спрямо по-големите
и скъпи за поддръжка оркестри (тенденция, която се запазва и през втората половина на ХХ в.)., като
този избор притежава както естетически, така и икономически основания.
Примерът на сериалната техника в музиката е достатъчно емблематичен за модерния тип мислене,
при който подчиняването на творбата и изразните средства в нея на унифициран и хомогенен
естетически принцип (изведен често пъти по теоротико-рационален път) представлява водещото начало,
а композиционната техника – водещ организационен фактор. Постмодерната музикална естетика често
пъти пренебрегва такъв вид унифицираност и подчинение на творбата на единен композиционен,
теоретико-рационален принцип, възставайки срещу наложените от модернизма стереотипи, норми и
правила. И ако за музикалния модернизъм са характерни правилата, границите и хомогенността (водещи
до определен вид естетически канон), то за постмодернизма са характерни играта, смесването и
хетерогенноста (стигащи до измеренията на произвол). Така например е възможно в постмодерни
произведения да бъдат съчетани коренно противополжни като стилистика, композиционна техника и
жанр музикални направления, постигайки многолика вътрешна разнородност, която може да приме
формата на полистилистика и колаж или пък да се тълкува като еклектика и „шизофренен изказ“. При
постмодернизма експериментирането е повече на ниво нов начин на използване на вече налични похвати,
което може да включи всички съществуващи музикални стилове и техники на композиране, за разлика от
експериментирането на модерния авангард, ограничаващ се повече на ниво елементи от музикалния
изказ: хармония – хроматика, атоналност, политоналност, модалност, полимодалност; ритмика –
полиритмика, полиметрика, алеаторика, трайности с добавена стойност и др.; мелодика – накъсване на
мелодичния профил, използване на необичайни регистри, нелинейна темброва последователност
(темброва мелодия); композиционна техника – сериализъм, алеаторика. И ако при модернизма тези
нововъдения и експерименти водят до трудна за въприемане и чужда за ухото музика, то новият начин на
вплитане на отминали похвати при някои постмодерни течения води до по-разбираема и приемлива за
слушателя музика (минимализъм, неотонализъм, неоромантизъм, стилизации). Все пак не всички
късномодерни течения следват тази тенденция, като се наблюдават направления, продължаващи линията

20

на развитие, положена от модернизма (сериализъм, спектрализъм, нова сложност, алеаторика). Всъщност
да бъдат еднозначно вместени късномодерните музикални направления в дадена категория може да се
окаже задача непосилна и лишена от обективност, тъй като освен творци, продължаващи заветите на
модерния авангард, или такива, които смислово го преразглеждат, съществуват и трети, някак
невместващи се в така поставените рамки и неподлежащи на еднозначна категоризация 12.
Постмодерната естетика в оркестровото изкуство като цяло е подчинена на гореизложените
принципи, като неизчерпаемите темброви, регистрови, ритмически и фактурни възможности на този
разгърнат инструментален състав дават възможност по-ясно да се откроят както преимуществата, така и
недостатъците на следваната от автора идейно-естетическа линия. В периода от 50-те години на ХХ в.
насам може да се твърди, че съществуват два основни идейно-естетически потока в музикалната
практика 13: единият по определен начин продължава тенденциите утвърдени от модерния авангард, а
другият им се противопоставя или поне ги преосмисля. Към първия могат да се причислят направления
като интегрален сериализъм, алеатроика, нова сложност, електроакустика, спектрализъм, сонористика,
брюитизъм и микроинтервалика, а към втория – неотонализъм, нова простота, неокласика (стилизации),
минимализъм, колаж и полистилистика. Такъв вид разграничение, разбира се, е добре да се приема с
присъщата му условност, понеже даден композитор може да твори например в постмодерно направление
като полистилистика и в същото време да използва музикален език, доближаващ се до линията на
„авангардните течения“ (А. Шнитке, С. Губайдулина, Г. Устволская). Така композицинната техника се
основава повече на постмодерен принцип, а музикалния изказ – на авангардна естетика. Но съществува и
обратен вид зависимост – на авангардна композиционна техника в постмодерен контекст, например
използването на алеаторни модели в тонален/модален план („In C“ на Т. Райли, „Кубински пейзаж с
дъжд“ на Л. Брауер). Такива и други примери могат да се срещнат в постмодерния период, като
единственото общо помежду им е принципът на незачитане на утвърдените граници между стилове,
композиционни техники, жанрове, музикален изказ и похвати. Всъщност се оказва, че критерият за
изкуство в постмодерната естетика (изцяло подчинена на индивидуалния субективизъм) е прекалено
относителен, чиято условност стига измеренията на „всичко е позволено“ в изкуството. А избирането на
общовалиден критерий, по който всички тези разнородни и многопосчни направления да бъдат
групирани и еднозначно категоризирани, представлява трудност. В настоящия труд направленията от
втората половина на ХХ в. ще бъдат сведени до две основни линии на развитие: едната продължаваща
тенденцията на преднамерено късане с традицията в различните ѝ форми (установена от авангарда по
време на модернизма), а другата линия преосмисляща всякакъв вид норми и правила, включително и тези
на модерния авнгард (характерна за постмодерния начин на мислене). Така понятието „постмодерен“ в
12
Например за някои творби на Мортън Фелдман е трудно да се определи с категоричност тяхната стилова
принадлежност към дадено направление, понеже по парадоксален начин съчетават в себе си авангарден музикален език
(атоналността) с постмодерна техника и естетика (минимализъм ). Те биха могли да се окачествят като някакъв вид „атонален
минимализъм“ („Цигулка и струнен квартет“).
13
Музиката от първата половина на ХХ в. също би могло да бъде разгледана като деляща се на две водещи линии на
развитие – музикален авангард и неокласика. В случая националните школи остават някак встрани от динамиката на
световните процеси, чиито центрове са в Западна Европа (Германия и Франция).
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настоящия труд ще бъде употребявано не толкова за обособяване на конкретна историческа рамка (за
което ще се използва „късномодерен“), колкото за обозначаването на определено философско отношение
на „условност“ и „свобода“ спрямо всякакъв вид норми и правила. Или с други думи казано,
„постмодерен“ композитор е не този, който твори в края на ХХ и началото на ХХI в., а този, чието
отношение към музиката и света е просмукано от постмодерната условност с присъщите ѝ проявления.
По този начин темпорално синхронни направления, попадащи в общ исторически период, но които са
противоположни по смисъл и принципност, ще бъдат разглеждани не откъм тяхната историческа
обусловеност, а откъм идейно-философските им основания. Това, с оглед на паралелно развиващите се и
понякога взаимно изключващи се музикални практики от средата на ХХ в. насам, е може би найцелесъобразният подход. В настоящия труд множеството разроили се в съвремието ни музикални
направления ще бъдат сведени само до две основни линии на развитие: първата – продължаваща заветите
на модерния авангард; втората – възставаща срещу всякакъв вид догматични правила. А множеството
различни тенденции в третирането на оркестъра, проявяващи се в съответните музикални течения (от
първата и втората линия на развитие), се разглеждат по отношение на три основни показателя: 1)
музикален език или изказ, включващ различните мелодико-хармонични, теситурно-регистрови, темброви,
динамически и метроритмически планове (определящи в голяма степен стиловата принадлежност); 2)
композиционна техника, включваща различните организационни и структурообразуващи принципи
(представляващи формалната проява на музикалния изказ; 3) оркестрация, включващи наборът от
специфичните оркестрови похвати (използвани за предаването на музикалния изказ със съответната
композиционна техника). Такъв вид диференцирано разглеждане се явява необходимо, за да може да се
установи на какво равнище се осъществява късането, обновяването, незачитането или продължаването на
предходни оркестрови практики. Например течението спектрализъм по отношение идеологическа
концепция на еманципиране на дисонанса в музиката (и като краен звуков резултат) се явява
продължител на линиията на модерния авангард, но от гледна точка на композиционна техника,
основаваща се на анлизирането на звуковия спектър на звука, е по-скоро постмодерно направление, а от
гледище на използваните оркестрови похвати представлява някакво съчетание на тенденции налични
както в модернизма, така и в постмодернизма.
Принципът на незачитане на утвърдените граници между стилове, композиционни техники,
жанрове, музикален изказ и похвати води до условност или произволност спрямо всякакъв тип правила и
норми. В областта на оркестрацията тази условност понякога води до преднамерено незачитане на някои
от основополагащите принципи на оркестрацията (тенденция налична и в модернизма), като може би
най-важният от тях е неизграждането на хармоничния вертикал на основата на обертоновия ред 14.
14
Принципът на обертоновият ред се проявява в няколко линии: 1) изполването на интервала октава, като
стабилизиращ фактор по отношение на хармоничния вертикал (това е проблемът за удвояването в унисон или октава); 2)
поставянето на степените в определена тонална йерархия, според това колко пъти се появяват в обертоновия ред и степента
им на устойчивост (това е проблемът кои степени от определено многозвучие да се удвояват като по-устойчиви спрямо
останалите); 3) използване на големи/широки хармонични интервали в ниска теситура и постепенното им стесняване в посока
от баса към сопрана (това е акустическият принцип за използването на акродите в широко или тясно разположение според
теситурата). Неспазването или нарушаването на обертоновия принцип се явява същностноопределящо за общото звучене на
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Съществуват още много преосмислени и променени според концепциите на постмодерните автори
оркестрови практики, за които е трудно да се намери еднозначен и общовалиден критерий, по който те да
бъдат категоризирани. В настоящия труд по-характерните от тях, които по своята същност представляват
своеобразно преосмисляне на традицията, ще бъдат подредени не толкова по идейно-концептуално и
философско съдържание (като еманация на постмодерното мислене), колкото по тяхното чисто
оркестрово-технологично въплъщение. В този смисъл следващата категоризация представя по-обща
картина на наличните и типични за постмодерния (и късномодерен) тип мислене оркестрови практики,
като така „предложената систематика няма претенциите нито за пълнота, нито за окончателност, а цели
само да очертае основните линии“15. Самите тенденции на третиране на оркестъра ще бъде разгледани по
отношение на: а) оркестъра: състав на оркестъра, разположение на оркестрантите, полифункционалност
на инструменталистите, оставяне на свобода да изпълнителите, цялостен принцип на третиране на
оркестравите групи (камерен и хоров принцип); б) партитура: специфична нотация, изписване в „С“ на
транспониращи инструменти, промяна на подреждането на инструменталните партии в партитурата; в)
тембър и теситура: еманципиране на тембъра, неконвенционално третиране на инструментите,
необичайни регистри и промени в теситурата; г) динамика: особено третиране на динамиката; д) ритъм:
крайно усложняване на ритъма (полиритмика, полиметрика, алеаторика); е) хармоничен вертикал
(неспазване на обертоновия принцип): неизползване на октавови удвоявания, удвоявания на степените
(не) според тоналната им йерархия, широка или тясна хармония (не) според теситурата; ж) фактура
(спицифични фактури): пластова полифония, мрежовидно-лабиринтни построения (текстури), фонът сам
за себе си; з) звучност: необичайни звукосъчетания, инверсия на характерното и нехарактерното.

3.1.2. Музикален контекст на оркестъра от втората половина на ХХ в.
През ХХ век в Западна Европа се наблюдава тенденция както на своеобразен отказ от използване
на оркестъра като най-утвърдено средство за музикално въплъщение на композиторското творчество,
така и на определено художествено изчерпване на традиционните за оркестъра музикални форми – найвече операта, симфонията, инструменталния концерт и симфоничната поема. Всеки път, когато
композиторите от ХХ в. се завръщат към писането за оркестър с неговите традиционни форми
обикновено е с намерението или по някакъв начин да отхвърлят традицията, или поне да я подкопаят.
Тендениця на подкопаване на оркестровата практика е характерна повече за модерния авангард, като все
пак трябва да вземат под внимание значителният брой композитори, останали по-верни на традицията на
ХIX в. в това число т. нар. национални школи и неокласически композитори, които по някакъв начин
продължават нишката на развитие на късния романтизъм (по отношение на-вече на оркестрова практика,

оркестъра и за да се има по-цялостна представа какво всъщност представлява, може да се посочи, че само от тази трета линия
(широко или тясно хармонично разположение в звуковия вертикал спрямо теситурата) произлизат такива естетически находки
като например: мъглявост на хармонията в ниска теситура, породена от струпване на няколко тона на малки хармонични
интервали; рехавост на хармонията във висока теситура, породена от голямото интервалово отстояние на тоновете; т.нар.
„незапълнена среда“, породена от празнина в оркестровата тъкан между ниска и висока теситура.
15
Холопов, Ю. Веберн. Вариации за пиано оп. 27. Еволюция на традиционните категории в европейската хармония. – В:
Музикални хоризонти № 19 - 20 София: СМД, 1985, стр. 5
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което не винаги е обвързано с идейно-естетическите разбирания). Но дори и тези, спазващи
традиционния за края на ХIX в. състав на оркестъра, творци също прекрояват традицията по свой
собствен начин, като използват специфичен оркестров изказ, различаващ се особено по отношение на
хармоничния език и тембровите съчетания от този на късния романтизъм. Също така в творчеството на
повечето композитори от ХХ в. оркестърът престава да съществува в установения си традиционен вид,
приемайки различен инструментален състав според специфичните авторови виждания и нужди 16. По този
начин традиционният състав на класико-романтичния оркестър се превръща в инструментална
формация, предназначена повече за изпълнението на музика от XVIII и XIX в. или на произведения на
късномодерни композитори, своеобразно продължаващи тази класико-романтична линия на развитие.
По-авангардните и напредничави композитори започват да използват ансамбли с по-малоброен и в
същото време по-разнообразен инструментален състав. В този смисъл през ХХ в. оркестрацията,
погледната като наука с установени принципи, закономерности и инструментариум, престава да бъде
общоприет модел, следван в по-голяма или по-малка степен от композиторите, като започва да
наподобява на „атомизирана“ или фрагментирана наука. На практика се получава така, че оркестрацията
приема различен облик в творчеството на всеки отделен композитор, като дори започват да съществуват
специфични форми на оркестрация за различните произведения на един и същ автор.
Въпреки това разнопосочно развитие на оркестрацията през ХХ в., се наблюдават и някои общи
тенденции в третирането на оркестъра, една от които (може би най-главната) е засиленото присъствие на
ударната група, с присъщото им инструментално и темброво разнообразие. В противовес на развитието
на оркестровите групи през XVIII и XIX в., когато партиите на струнните и духовите инструменти се
групират около определено ядро (съставено от малко на брой и различни по вид инструменти), през ХХ
в. развитието на групата на ударните се характеризира с приобщаване на неограничен набор от
инструменти, разширявайки оркестровия спектър до невъобразими нива. Не е пресилено да се каже, че
това разрастване на употребата и на ролята на перкусионните инструменти в музиката на ХХ в. се
придружава както от общата тенденция на увеличаване значимостта на фактора тембър (за сметка на
фактора мелодия и хармония), така и от засилването на ролята на ритъма в композиционния план на
творбата. По отношение нарастването значението на ударните инструменти в оркестровата практика
знакова творба представлява произведението на Е. Варез „Йонизация“, завършено през 1931 г. Често
пъти тази творба е представяна като първата, написана за формация само от ударни инструменти, което
твърдение е твърде спорно, понеже през 1930 г. кубинският композитор Амадео Ролдан вече е написал
своите „Rítmicas“ V и VI за перкусии. Така или иначе тенденцията на нарастване ролята на ударните
инструменти през ХХ в. е налична, като през втората половина на столетието писането на оркестрови
творби, съставени единствено или предимно от ударни инструменти става обичайна практика.

Тенденцията към изоставяне или преустановяване използването на големия оркестър с неговите традиционни
музикални форми се проявява по различни начини, един от които е предпочитането на по-малки формации („Камерна
симфония № 1“, „Камерна симфония № 2“ или „Pierro Lunaire“ на А. Шьонберг; „Симфония за духови инструменти“,
„Рагтайм“ и Концерт „Dumbarton Oaks“ на И. Стравински; „Kammermusik“ № 1, 5, 6 на П. Хиндемит).
16
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През ХХ в., наред с преосмислянето на традиционния състав, се наблюдава и тенденцията за
инкорпориране на шума като градивен материал в оркестровото изкуство. Тази идея има връзка както с
по-общоприетото нарастване на ролята на ударните инструменти при по-умерено аванаградните
композитори, така и с опита цялостното преразглеждане на звуковите основи на музиката при някои
радикални направление като например футуризма. Стремежът на футуристите е да творят музика,
съставена изцяло от различни по вид шумове, която идея не намира добър прием сред публика и
общественост. Въпреки този неуспех, футуризмът оказва немалко влияние по отношение на третирането
на шума като важен звуков елемент в композиционния план, намирайки косвени последователи в някои
направления като конкретната, електроакустична музика и брюитизма. Музикалният футуризъм и
неговите интонарумори не повлияват особено на оркестровия инструментариум и неговия състав от
традиционни музикални инструменти, но през ХХ век в оркестровата практика започват да навлизат
новоизобретени електронни инструменти като „теремин“, „Онд мартенò“ и различни видове музикална
апаратура. Все по-настъпателното проникване на технологията в сферата на музикалното оказва влияние
и на оркестровото изкуство от втората половина на ХХ в., чиято пребломатика ще бъде разгледана в
следващия раздел.
По-общите тенденции в музиката на ХХ в., а именно: нарастването ролята на ритъма, стремежът към
темброво многообразие, появата на нови композиционни техники, появата на нови музикални
инструменти, технологичните нововъдения в създаването и манипулирането на звука, ведно с идеята за
отхвърляне на традиционните музикални практики по отношение на музикален език, музикална форма,
инструментален състав и пр., намират израз и в оркестровото изкуство. В състава на симфоничния
оркестър от втората половина на ХХ в. става нормална практика използването на много широк спектър от
инструменти (най-вече ударни) и всякакъв вид електронна техника, което неминуемо води до коренна
промяна не само на традиционно установения оркестров състав, но и в начина на третиране на
оркестровия колектив и в начина на съчетаване и смесване на оркестровите групи. Всъщност в
късномодерния период наименованието „оркестър“ често пъти се прилага за инструментален състав,
много по-различен от този, утвърден от класико-романтичната традиция.
Линията на развитие на оркестъра, начертана от модерния авангарда от началото на ХХ в.
продължава да съществува и по време на постмодернизма, като тенденцията на фрагментираност и
атомизираност на класико-романтичните принципи в третирането на оркестъра в някои направления се
извеждат до крайност. Но понеже постмодернизмът е толкова хетерогенно културно явление, каквото и
твърдение да се направи относно неговите музикално-естетически и оркестрови принципи ще бъде
еднакво правилно и погрешно. Правилно, понеже по някакъв начин ще попада в някое течение от широкия
и необхватен спектър на разроилите се късномодерни направления, а погрешно – защото това твърдение
няма да успее да ги обеме и обхване в единен и общовалиден принцип. Така се стига до принципния
въпрос: по какъв критерий да бъдат категоризирани множеството тенденции в третирането на оркестъра
през постмодернизма: 1) „дали водещото начало да е инструменталният състав на оркестъра, което
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донякъде определя и съчетаването на оркестровите групи?“; 2) „или да е прилаганата композиционна
техника, която донякъде определя инструменталния състав и начина на третиране на оркестъра?“; 3)
„или да е стиловото направление, което отчасти предопределя дадена композиционната техника?“.
В късномодерната оркестрова практика може да се срещнат примери на авангардно третиране на
традиционен оркестров състав, или на (нео)класическо третиране на по-необичайна оркестрова формация,
или на своеобразно съчетание на постмодерно третиране на по-традиционен оркестров състав в рамките на
авангарден музикален език. Например някои творби на Шнитке и Губайдулина са с постмодерна техника
(колаж/полистилистика), с традиционен оркестров състав и с клоняща към авангарда музикална изказност.
В този труд различните тенденции в третирането на оркестъра ще бъдат първоначално изложени накратко
от гледна точка на стиловото направление (определящо до голяма степен музикалния изказ и използваната
композиционна техника, разглеждани като средство за постигане на музикалната идея на композитора),
което ще даде широка основа за последващото тясно-технологично категоризиране на тенденциите по
отношение на самата оркестрация.

3.2.

Влияние на технологиите.

В съвременните развити общества влиянията, които технологиите оказват върху музикалната
практика и в частност оркестровото изкуство могат да бъдат условно разграничени на: 1) преки влияния –
непосредственото използване на технологии в музикалната практика (нови електронни и електрически
инструменти; запис, анализ, манипулиране и възпроизвеждане на звук чрез някакъв вид техника;
използване на компютър за композиране и пр.); 2) косвени влияния – цялостното въздействие, което
технилогиите оказват върху обществото и неговия бит, по своеобразен начин отразяващо се в
музикалната практика (това са промените в заобикалящата среда, в ежедневието, в навиците, в културата
и в светоусещането на хората).
3.2.1. Косвени влияния.
Бурният технологичен напредък от втората половина на ХХ в. насам коренно променя обществата,
заобикалящата ги среда, ежедневието, навиците и в края на краищата – светогледа на хората, които волно
или неволно се оказват обкръжени от „благата“ на научно-техническия прогрес. Няма как този нов
технологичен светоглед да не се отрази на културата, изкуството и музиката. По отношение на
заобикалящата ни звукова среда технологиите въвеждат в ежедневието нов тип звучности, като се
започне от: шума на различните видове машини, мотори, превозни и летателни апарати, преминавайки
през уличната глъч от заведения и обществени места, и стигайки до непрекъснато звучащите по
масмедийте реклами, клипове и музика. Освен звуците, породени от силно механизираната заобикаляща
градска среда, развитието на технологиите пряко въздейства на ежедневието на хората, на техните
навици и светоусещане. Като цяло би могло да се обобщи, че се наблюдават няколко взаимосвързани
процеси, които условно биха могли да се сведат до две, категоризирайки ги по отношение на техните
количествено-времеви и качествено-смислови измерения.
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а) Количествено-времеви измерения: вследствие от развитието на превозните услуги (водещи до
бърз стокообмен и мобилност на хората) и на информационните технологии (водещи до бърз идеен и
културен обмен) през втората половина на ХХ в. се наблюдава тенденцията на все по-френетично
забързване на ежедневния ритъм на хората. В областта на музиката това явление от една страна намира
израз в осезателното сгъстяване на музикалните процеси и общата събитийност в композицията (нова
сложност, интегрален сериализъм), а от друга поражда реакция тъкмо в противоположна посока –
разреждане на събитийността в музиката („минимализъм“, „неотонализъм“). Общото при двата процеса
е, че имат пряко отношение към времевите параметри на музиката – ритъмът, разглеждан в различните
му аспекти на структуро-организационен фактор в изграждането на музикалната форма и драматургия. В
оркестровото изкуство примери за претоварване с информация на ниво музикални елементи и
пренасищане на общата музикална събитийност могат да се търсят най-вече в късномодерния авангард и
по-специално в направлението нова сложност („Funerailles“, „Chronos-Aion“ и „Plötzlichkeit“ на Бр.
Фърнихю; „Windows and Canopies“ на Дж. Дилън; „Sea and Sky“ и „The Red Eatrh“ на М. Финиси). А
примери за усложняване на идейно-смисловия контекст посредством различни видове интертекстуални
зависимости – в направления като неокласика, музикален колаж и полистилистика („Кончерти гроси“ на
Шнитке, „Концерт за два оркестъра“ на С. Губайдулина, „Musique pour les soupers du roi Ubu“ на Б.
Цимерман, „Симфония“ на Л. Берио). Своеобразна опозиция спрямо общата тенденцията на
претоварване с информация и събитийност представлява направлението минимализъм, което всъщност
свежда до минимум музикално-изразните елементи („Symfonie voor losse snaren“ и „De Staat“ на Л.
Андрийсен; „Симфония № 4 – Лос Анджелис“ на А. Пярт, „Симфония № 3“ на Х. Гурецки, „In C“ на Т.
Райли; „Вариации за духови, щрайх и клавишни“ и „Музика за 18 музиканта“ на Ст. Райх).
б) Качествено-смислови измерения: вследствие на все по-агресивните механизми на пазарна
икономика (действащи основно чрез технологиите и масмедиите) се наблюдава тенденция на изместване
на приоритети в живота на хората. Като единствена форма за постигане на благоденствие се представя
потребителството (в най-различните му измерения), при което което смисълът на човешкия живот се
свежда до задоволяването на определени консуматорски наклонности. По своята същност това
представлява подмяна на ценности – когато средството (потреблението на дадени културни или
материални блага) вече не е просто „средство“, което обезпечава физическото съществуване и спомага за
духовно израстване, а се превръща в „цел“. Подмяната на ценности е възможна, когато съществува
определена идейна неяснота. В този смисъл се намира в тясна връзка с объркаността у хората, вследствие
от дезинформацията. В областта на музиката тенденцията на подмяна на ценности се проявява на
различни нива, като може условно да се разгледа по отношение на: А) композиторско-изпълнителска
практика – когато формалните изразни средства започват да изместват съдържанието/посланието на
произведението, т.е. когато формата има чувствителен превес над същността (например самоцелно
използване на темброви, ритмически, теситурни, динамически, композиционни, техническоинструментални, оркестрови, музикални и извънмузикални ефекти); Б) слушателска практика –
използване на музикалните творби не според тяхното предназначение като вид средство за духовно-
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идеен обмен, а повече като културен продукт, с чисто потребителско приложение (т.е. консуматорство на
ниво музика).
3.2.2. Преки влияния.
В областта на музиката и оркестровата практика употребата на дадена музикална
апаратура/технология може да се разглежда като използване на: 1) нови инструменти (електронни и
електрически); 2) апаратура, която да усилва, записва, преобразува, поражда и възпроизвежда звук; 3)
технологии, допринасящи за дадена композиционна техника или музикално направление.
1) нови електронни и електрически инструменти с предназначение 17:
а) да намалят недостатъците на съществуващи музикални инструменти (главно слабото звуково
равнище) чрез вграждане на електроакустичен преобразувател в трептящата част на инструмента и на
усилвател. Това са например електрическата китара, електрическото пиано, електрическата цигулка и пр.
При Хюг Дюфур, един от представителите на спектралната музика, електрическата китара се е
„превърнала в емблематичен за неговото творчество инструмент, способен да обедини и да слее в
широкото си звуково поле тембрите на най-различни инструменти“ 18. Композиторът я използва в творби
като „La tempesta“, „Saturne“ и „Hommage a Charles Nègre“. Случва се в съвременни оркестрови
произведения да бъде включена, освен електрическа китара, и бас китара: „Miserere“ на А. Пярт и
„Концерт за два оркестъра“ С. Губайдулина. Електрическо пиано се използва в „Концерт за цигулка",
а електрическа цигулка – в „The Dharma at Big Sur“ на Дж. Адамс
б) за получаване на ново звучене, различно от тембъра на традиционните акустически
инструменти.
Редица изтъкнати съвременни композитори като О. Месиен, А. Онегер, П. Булез, Д. Мийо и А.
Жоливие включват инструмента „онд мартено“ в свои произведения: „Турангалила“, „Fêtes des belles
eaux“, „Musique de scène pour un Oedipe (Dieu est innocent)“, „Trois Petites Liturgies de la Présence Divine“
на О. Месиен; „Сюита за онд мартено и пиано“ на Д. Мийо; „Три поеми“ за онд мартено и пиано и
„Концерт за онд мартено и оркестър“ на А. Жоливие; „Ecuatorial“ на Е. Варез и пр.
Инструментът „теремин“ (терменвокс) придобива особена голяма популярност в САЩ, като се
използва най-вече във филмовата музика. Любопитно е обаче, че Д. Шостакович пръв през 1931 г.
използва теремина в музиката към филма „Одна“, а после и във филма „Подруги“ (1935 г.). Освен във
филмовия жанр, тереминът намира приложение в камерната и оркестровата музика на някои модерни и
късномодерни композитори: „Ecuatorial“ на Е. Варез; „Free Music“, „Free Music №1“ и „Free Music
№2“ на Пърси Грейнджър; „Dreаm Scents“ на Н. Слонимски; „Фантазия: Концерт за теремин и
оркестър“ на Анис Фулейхан; „Фантазия за теремин, обой, пиано и струнен квартет“ на Б. Мартину;
„First Airfonic Suite“, „Melody“, „Bury, Bury Me, Wind“ op.23, „Mouvement électronique et pathétique“ на

Класификацията на електронните и електрически инструменти (както и част от информацията за тях) е частично
взаимствана от: Абрашев, Б. Илюстрована енциклопедия на музикалните инструменти. София: Кибеа, 2000, с. 248.
18
Воденичаров, Я. Спектралната музика. Бургас: Либра Скорп, 2009.
17
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Йосиф Шилингер; „Bählamms Fest“ Олга Нойвирт ; „Симфония №2 – Месопотамия“, „Симфония №3 –
Universе“ на Фазил Сай; „Концерт-фантазия за теремин и оркестър ‘Годишните сезони’“ на Лидия
Кавина.
в) за имитиране на звука на вече съществуващи инструменти
Изобретеният през 1935 г. електронен инструмент „орган на Хамонд“ е изключително популярен в
поп-музиката и джаза, но в класическата музика и в симфоничния оркестър не намира особено
приложение („Versuch über Schweine“ на Х. Хенце, „Modulations“ на Ж. Гризе, „Камерконцерт за 13
инструменталисти“ на Д. Лигети). Ала за изобретения от германеца Фр. Траутвайн електронен
инструмент „траутониум“ има писани повече произведения: „Des kleinen Elektromusikers Lieblinge“,
„Концертна пиеса за траутониум със съпровод на струнен оркестър“, „Langsames Stuck und Rondo fur
Trautonium“ на П. Хиндемит; „Концерт за траутониум и оркестър“ и „Концерт за микстуртраутониум и голям оркестър“ на Харолд Генцмер; „Concertino für Mixturtrautonium und elektrisches
Fantasieorchester”, „Scherzo-Etüde“, „Eine Nacht in Elektronia“ и „Elektronische Tanzsuite für
Mixturtrautonium solo und Mixturorchester (Tonband) in fünf Sätzen“ на Оскар Сала.
Важен електронен инструмент представлява синтезаторът, които намира немалко приложение в
съвременната музикална практика: „Europa - Gruss“ на К. Щокхаузен, „Repons“ на П. Булез, „Кончерто
гросо“ на Фр. Донатони, „Les otages“ на В. Глобокар, „Speakings“ на Дж. Харви „...à la fumée“ на Кая
Саариахо; „Aura“ и „Chroma“ на Йорк Хьолер, „Здрач“ на Г. Канчели, „Камерна симфония“ на Дж.
Адамс и др.
2) музикална апаратура, можеща да усилва, записва, поражда, преобразува и възпроизвежда
звук
Такъв вид технология се използва първоначално в конкретната и електроакустичната музика, „а
през 90-те години навлиза масово и в популярната музика“ 19: „Music for a summer evening“ (Makrokosmos
III) за две озвучени пиана и ударни на Дж. Кръмб, „Time and Motion Study II“ за амплифицирано
виолончело и електроника на Бр. Фърнихю, „A l`ile de Goree“ за амплифициран клавесин и ансамбъл или
„N`shima“ 2 ампл. гласа (медзосопран/алт), 2 ампл. валдхорни, 2 тенор-тромбона и ампл. виолончело на
Я. Ксенакис, „Pop-Pourri“ за амплифициран сопран, рок-група, хор и симфоничен оркестър на Д.
Тредичи; „Пустини“ на Е. Варез; „Der Jahreslauf“, „Mixtur“ и „Orchester-finalisten“ на К. Щокхаузен;
„Originel“, „Répons“ и „Poésie pour pouvoir“ на П. Булез; „Terre d'ombre“ на Тр. Мюрай и др.
3) технологии, пряко допринасящи за някои композиционни техники или стилови
направления
Технологиите могат да повлияят на развититето на дадено направление или композиционна
техника без да бъдат директно прилагани в звуковото осъществяване на музиката. Това става, когато
технологията се използва единствено като организиращ/структуриращ принцип в процеса на
композиране, но не присъства в процеса на звукова реализация. За разлика от електроакустичната
музика, която буквално създава и променя звука, съществуват и други направления, възползващи се от
19

Абрашев, Б. Илюстрована енциклопедия на музикалните инструменти. София: Кибеа, 2000, с. 248.
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технологиите повече като способ за математически изчисления и звуков анализ – спектралната и
стохастичната музика. При спектрализма научно-лабораторното изследване на звука посредством
техническа апаратура е основен момент и изходна точка в последващия го процес на композиране 20. При
сценичното изпълнение на спектрално произведение обикновено се залага на акустичния звук и
традиционния инструментариум, докато ролята на технологията остава скрита зад кадър – общият
композиторско-организационен принцип, основавщ се на научно-лабораторното анализиране на звуковия
спектър („Акустичните полета“ на Ж. Гризе, „Gondwana“ и „Еthers“ на Тр. Мюрай, Saturn“ на Х.
Дюфур и др).
При стохастичната музика на Я. Ксенакис технологиите се използват, по подобие на спектрализма,
като организиращ фактор, но не толкова на творческо-аналитично ниво, колкото на изчислителнотехнологично. „Математически, стохастичните процеси се дефинират като редица от случайно
разпространени количества. Стохастичните формули се използват от статистите на данни, за да се
определят образци, които са по-съвместими с данните, които могат да се достигнат. В музиката,
стохастичните процеси се използват обратно, т.е. те се грижат да осигурят структурни рамки за синтез на
колекция от музикални събития. Стохастичните музикални събития изискват случайни редици от числа.
Случайността понякога е много трудна едновременно да бъде определена математически и след това да
бъде пресъздадена от компютъра. В компютъра нищо не може да бъде наистина случайно – оставено на
произвола; компютърът симулира случайността чрез сложни математически процедури и следователно
генерираните редици от случайни числа са наистина “псевдо-случайни”. Процесът на генериране на
случайни числа в компютъра всъщност е напълно детерминиран. Редиците от случайни числа изглеждат
като малки порции от обширни кръгове от числа, които се повтарят след определен брой итерации. Всяко
ново число в редицата се създава чрез прилагане на математическа трансформация върху предишното
число. Случайността се грижи за това да определи откъде точно да започне в редицата. Идентични
стойности генерират идентични редици от псевдо-случайни числа“ 21. Я. Ксенакис широко използва
стохастичните процеси в своето творчество: „Pithoprakta“, „Achorripsis“, „Nomos gamma“,
„Jonchaies“, „Aïs“, „Shaar“, „Cendrées“, „Duel“, „Stratégie“, „Polytope“, като този вид използване на
технологиите в музиката (подобно на спектрализма) се оказва скрит за ухото – той съществува под
формата на изчислителен принцип, подчинен на определени композиционни цели. Освен „стахостична“ и
„спектрална“ музика, в късномодерния период съществуват и други видове музика като например
„компютърна“, „логаритмична“ и „фрактална“, които въплъщават съвременната тенденция на
всепроникване на науката и технологиите в различните области на човешкото познание, при който

Освен по този творческо-организационен начин, технологиите се впрягат в посока улесняване на някои повече
технологично-занаятчийски моменти като например съставянето на паритурата. В предназначената за камерен оркестър и
магнетофонна лента (плюс съпътстваща апаратура) творба на Тр. Мюрай „Дезинтеграции“, освен прякото използване на
електронна апаратура в реализирането на звука, се прибвяга до помощта на компютърните технологии за съставяне на
оркестровата партитура: оразмеряване на нотните трайности, разграфяване на тактовите времена и дори нотиране на партията
на магнетофонната лента.
21
Атанасова, Ст. Изследване на методи и средства за създаване на компютърна алгоритмична музика. [PHD]. София:
НБУ, 2011, с. 141-142. <http://eprints.nbu.bg/1379/>(29/07/2020)
20
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процес музиката своеобразно се сраства с акустиката, звуковото инженерството и компютърните
технологии.

II.

Втора глава:

ИСТОРИЧЕСКА ПРИЕМСТВЕНОСТ И РАЗРИВ НА ОРКЕСТЪРА ОТ ВТОРАТА
ПОЛОВИНА НА ХХ В. СПРЯМО ТРАДИЦИИТЕ НА БАРОКА, КЛАСИЦИЗМА,
РОМАНТИЗМА И МОДЕРНИЗМА.

1. Барок.
Оркестровите групи и техните функции са в пряка зависимост от музикалната традиция на
съответния период, като в случая на барока изходна точка при разглеждането им неминуемо е
композиционният принцип на басо континуо. В т.нар. „бароков оркестър“ инструментите са разделени на
две групи: 1) басови инструменти, изпълняващи ролята на генерал бас (чело, фагот, лютня, чембало,
теорба, орган и др.); 2) мелодични инструменти, изпълняващи високите гласове (цигулка, флейта, обой и
др.). За разлика от класикоромантичния (и дори съвременен) оркестър разпределението на инструментите
по групи не е според тяхното сходство в устройство и звукоизвличане (струнни, дървени, медни и ударни),
а според тяхната роля в музикалната композиция (мелодични инструменти или басо континуо). Това в
голяма степен предопределя начина на третиране на инструментите – не собствено по техния тембър
(следствие от тяхното устройство и звукоизвличане), а по тяхната теситурно-полифонична
целесъобразност за изсвирване на поверената им оркестрова партия. В своята същност това представлява
общ принцип на третиране на оркестровите групи, при който тембърът бива подчинен на мелодикохармоничната роля в музикалната тъкан.
В периода между втората половина на XVII в. и първата половина на XVIII в. оркестърът е
представлявал камерна формация с твърде нестабилен инструментален състав. В нея обаче, за разлика от
ренесансовите състави, струнно-лъковите партии вече се обособяват като ядро, към което се включват
трио от 2 Ob. и 1 Fag. (понякога 3 Ob. и 2 Fag. или 2 Fl. и 1 Fag.) и инструменти, изпълняващи ролята на
басо континуо (чембало, по-рядко лютня или теорба, в ораториалната музика – орган). Към този състав
нерядко са се добавяли флейти, тромпети, валдхорни и понякога ударни инструменти. По време на Барока
напречната флейта надделява над другите стари видове флейти, установяват се обои и фаготи, излизат от
употреба старите дървени корнети и се усъвършенстват ловджийските рогове в оркестрови валдхорни.
„Композиторите променяли оркестрацията си в зависимост от различните оркестри, които е трябвало да
изпълняват произведенията им, а оркестрите от своя страна, бидейки различни по състав в различните
градове, са се приспособявали към партитурите“ 22. Въпреки че бароковата музикална практика е клоняла
към използването на по-камерни формации, „при специални случаи се е прибягвало до по-големи състави
(Хендел, „Фойерверкова музика“)“ 23. Бароковият оркестър е притежавал сравнително малоброен състав от

22
23

Големинов, М. Проблеми на оркестрацията..., с. 13.
Вж. Абрашев, Б. Симфонична оркестрация..., с. 10.
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разнородни или еднородни (с предимно солистични функциии) инструменти, без ясно да се обособяват в
оркестрови групи. Което е и една от най-характерните черти на камерните състави: третирането на
инструментите повече като солиращи, отколкото допринасящи в партията на една ясно оформена
оркестрова група (примерно на дървените духови инструменти). Камерността в бароковия оркестър е
съвсем логично продължение на музикална традиция, почиваща върху доброто гласоводене на
хоризонтала и вертикала. От гледна точка на оркестрацията мелодичните линии в бароковата
полифонична фактура са следствие не толкова от стремеж към темброво разграничаване, колкото от това
да бъдат теситурно подходящи за провеждането на отделните гласове. Обособяването на гласовете в един
общ, темброво хомогенен акорд е явление от по-късен исторически период. В бароковата музикална
практика водещото начало е не толкова тембърът на даден инструмент, разглеждан като съставна част от
едно хомофонно цяло, колкото това дали инструментът притежава техническата възможност и музикална
целесъобразност да изсвири поверената му оркестрова партия. Което значи, че отправна точка в
оркестровите барокови творби е по-скоро мелодичната линия на отделните гласове, отколкото тембровата
окраска на даден инструмент. И това проличава в обичайната за бароковите произведения практика на
взаимозаменяемост на инструменти, имащи сходни теситурно-регистрови характеристики.
Сравнявайки принципите, залегнали в „камерността“, на бароковия оркестър с тези на постмодерния
оркестър, се стига до дълбок и същностен разрив: докато при барока, където водещо начало е мелодичната
линия, е възможно заменянето на един инструмент с друг (например Fl. вместо Ob.), то при
постмодернизма, където тембърът има основна роля, такъв вид замяна на инструменти е почти немислима.
Типичните за съвременната музика композиционни техники и концептуални разбирания като „мелодия от
тембри“ (в пунктуализма), „звукови петна“ (в сонористиката), „изкуствено създадени тембри“ (в
електроакустиката), „неконвенционално третиране на инструментите“ (в спектрализма и новата сложност)
и пр., недвусмислено показват поверената на тембъра основна роля в изграждането на музикалната
композиция. И то до такава степен, че творческата работа в третирането на тембъра и на обертоновата
окраска на звука започва да измества други традиционно установени и смятани за основополагащи
параметри на музикалната тъкан като мелодия, хармония и ритъм. Съществуващата между бароковия и
постмодерния оркестър прилика по отношение на камерност, нестабилност и вариативност на
инструменталния състав се оказва, че е само едно привидно сходство, представляващо чисто външна
проява на две диаметрално противоположни по смисъл и същност оркестрови практики.
В Барока, имайки предвид вокалното начало на полифоничната традиция, мелодичната линия на
инструментите има сходни характеристики с тази на една вокална партия. Това предполага използване на
инструментите в тяхната зона на „изразително свирене“, което изключва навлизане в необичайни регистри
или някакъв вид неконвенционално третиране на инструментите (похвати тъй характерни за постмодерния
период). В такъв смисъл, ако се разгледа третирането на инструментите от гледна точка на музикалната
традиция на съответната епоха, ще се установи, че с „необичайни промени в теситурата“ по време на
„На Хендел не е чуждо увлечението към извънмерно разширение на оркестровия състав, вкус към което се развива доста покъсно и у редица други композитори, като в средата на ХIX в. и неговата втора половина достига до своя разцвет.“ –
Златанова, Р. Развитие на оркестъра и оркестрацията. София: Наука и изкуство, 1966, с. 24.
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барока би означавало едно, а в късномодерния период нещо съвсем друго. При барока да се наруши
логиката на полифоничното гласоводене, изхождайки не от вокалното начало на многогласието, а от
техническо-виртуозните възможности на инструментите, би могло да се разглежда като необичайност по
отношение на теситурата. А в късномодерния период с необичайни промени в теситурата се има предвид
нещо доста по-крайно – накъсан мелодичен профил, който излиза от типичното за дадения инструмент
звучене. До такова особено и нехарактерно звучене се достига обикновено чрез извеждане в крайност на
техническите възможности на инструмента, което разгръща инструменталния принцип в неговите
максимални предели. И докато при барока необичайни промени по отношение на теситурата би
представлявало третиране на инструментите извън тяхната вокално-кантиленна природа (по примера на
pizzicato, въведено от Монтеверди), то в постмодерна трактовка такива промени биха били извън
типичното за инструментите звукоизвличане (например Х. Лахенман).

[нотен пример № 2]
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По аналогичен начин стои въпросът по отношение третирането на инструменталната техника: през
Барока колкото и да са виртуозни различните оркестрови партии, те все пак са подчинени повече или помалко на вокалното и полифонично начало. Докато техническата виртуозност през късномодерния период,
отдавна надскочила с ограниченията на напевната мелодична линия и почти достигаща предела на
човешките възможности, е добила съвсем други измерения, клонящи към скъсване с всякакъв род
условности (пък било те и стилово-композиционни).
По отношение на променливост в пространственото разположение на инструменталстите
съществува известна прилика между бароковия и постмодерния оркестър. Но това сходство е пак само
външна изява на противоположни по същност и смисъл музикални практики (по подобие на
„камерността“). Докато при бароковата традиция разположението на инструменталистите се подчинява на
едно по-скоро прагматично удобство за дирижиране на оркестъра от капелмайстора, то при постмодерната
практика подредбата на оркестъра е следствие от идейно-смисловата (и акустическа) концепция на
композитора 24. А използваната „полифункционалност“ на инструменталистите в някои съвременни
постмодерни произведения трябва ясно да се разграничава от „полиинструментализма“ 25, така типичен за
бароковия изпълнител.
По отношение ролята на неписаната музикална традиция е нужно да се отбележат някои принципни
отлики между бароковата и постмодерната изпълнителска практика. Свободата, налична в бароковото
изпълнителско майсторство, рязко противостои на свободата, свойствена например за алеаторната музика.
Докато при първата динамическите знаци, темпата, щрихите и агогиката се подразбират от само себе си и
отсъсват от музикалната партитура (понеже са част от една неписана колективна музикална традиция), то
при втората, алеаторните модели, техните динамически, ритмически и темпови параметри, са строго
уточнени в партитурата и никак не се подразбират, като се намират в пряка зависимост от свободното и
индивидуално тълкуване на всеки оркестрант. Изведената до краен предел зависимост на изпълнителската
практика от една свръхдетайлна музикална партитура, която да е в състояние ясно и точно да предаде на
диригент и оркестранти авторовия замисъл, е достатъчно показатален пример за съотношението писмена –
устна традиция в късномодерния период. Отмирането на тази неписана изпълнителска практика, която по
време на барока е част от устната традиция, начева с композиторския стремеж към поставяне на писмени
указания за темпо, динамика, щрихи, фразировка и пр. , установен още по време на класицизма. Този нов
начин на уточняване на музикално-изразните средства в оркестровата партитура от една страна е много
ценен за по-пълното вникване в авторовия замисъл, с неговите отсенъци и детайли (особено в
нововъденията, които са в разрез с дотогавашната практика), но от друга страна е една от причините за посетнешното загубване на богатото по отношение на тълкуване на нотен текст бароково изпълнителско
майсторство. Съотнесено към днешна дата почти еднозначно може да се твърди, че връзката между
писмена и устна традиция е силно нарушена или дори съвсем не съществува, като добрата интерпретация
на една съвременна творба почива на точното разбиране и стриктно спазване на оставените в оркестровата
24
25

Което не значи, че по време на барока не са се зачитали акустическите особености на инструментите и на залата.
Бароковият изпълнител по необходимост свири на някоко инструмента, например в различен строй.
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партитура писмени указания от самия автор. Нужно е обаче да се уточни, че изписаните постмодерната
партитура темпо, динамика, щрихи, фразировка, агогика и пр. не се основават на общоустановена
колективна традиция (както при класиката), а имат свои собствени принципи и закони. Именно поради
тази причина е съвсем логично те да подлежат на субективно и необщоприето тълкуване от страна на
диригент и изпълнители. Така правилното разчитане, разбиране, спазване и изпълнение на оставените от
композитора писмени указания са в пряка зависимост не от общоустановена традиция или норма, а от
лично-субективния поглед и музикален опит на диригент и оркестранти. В това отношение точната, ясна и
дори до педантичност детайлна оркестрова партитура се явява съвсем целесъобразна, понеже единствено
тя служи като опора за качествената музикална интерпретация. Друг е въпросът, че тази „до болка“
детайлна партитура е (до голяма степен) следствие от авторовия стремеж за оригиналност и уникалност на
композиторския стил, с което автоматично се поставя в троудоемката ситуация надлежно да изписва и
уточнява специфичните за своя изказ музикално изразни похвати. Такъв вид разяснение обикновено се
прави в увода (или началото) 26 на оркестрова партитура, където надлъжно и обстойно може да се изложи,
както видът инструментален състав и неговото сценично разположение, така и подробна легенда за
използваните в творбата специфични за всеки отделен инструмент нетрадиционни похвати на
звукоизвличане, или разяснения от най-различен род, касаещи използваните от композитора графични
знаци и символи, или друг текст, уточняващ самия авторов замисъл и концепция.
По отношение на променливостта в подреждането и изписването на инструментите в
оркестровата партитура може да се твърди, че между бароковата и постмодерната практика съществува
известно сходство. Но докато при барока тази менливост е следствие от неустановеността на цялостен
принцип при подреждането на оркестровите партии, то при в късномодерния период тя е вследствие не от
липсата на утвърден принцип, а от специфичното третиране на инструментите 27 от композитора или с цел
опростяване изписването на транспониращи инструменти 28. Съществува обаче друг вид приемственост
между бароковата и постмодерната партитура: тактовата черта. При първата тя не само слага ред в
партитурата, но придобива метрично значение, докато при втората понякога функцията ѝ се свежда повече
или по-малко до един графичен ориентир за диригента и композитора. В това отношение метричната
необвързаност на тактовата черта в някои постмодерни произведения наподобява повече на ренесансовата
практика от XVI в. Но функцията ѝ на способ за по-прегледното открояване на оркестровите групи е
налице както през барока, така и в съвременния исторически период 29.
От изброените дотук сходства и разлики между бароковата и постмодерната оркестрова практика
може да се заключи, че допирните точки, които имат, са една чисто външна прилика на съвсем
Възможно е и на други места в партитурата.
Например изписването на валдхорните не като своегорода връзка между медна и дървена група (по класикоромантична традиция – над тромпетите), а само като съставна част от медната (поставени под тромпетите): примерно при
симфониите на Прокофиев.
28
Става дума за партитура в „С“ (т. нар. „бяла партитура“), която облекчава дейността на диригента и композитора, за
сметка на тази на оркестранта.
29
Не всички съвременни партитури са създадени посредством традиционната нотация (петолиние, ключове, ноти,
тактови черти и пр.), като съществуват и такива, в които са използвани различни видове графични знаци и/или сугестивни
символи.
26
27
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противоположни по същност и смисъл тенденции. И ако при барока се полагат и утвърждават основните
закономерности на оркестровото изкуство, явявайки се своеобразна „зора“ на оркестрацията като
практика, то при постмодернизма се разколебават, разчастват и дори разпадат някои от основните
оркестрови принципи, създавайки по този начин впечатлението за изчерпване, безизходица и дори „залез“
на оркестрацията като практика и наука с общоустановени норми и правила.

2. Класицизъм.

По време на Класицизма навлизат и се утвърждават философските идеи на Просвещението, които
немиунемо оставят своя отпечатък върху музикалната практика. Правейки своеобразен паралел с
предходните исторически периоди би могло да се твърди, че: „ако през Ренесанса в музиката нахлуват
духът и диханието, а през барока афектите на човека, то при класиката в центъра са неговото действие,
жестика и ежедневна изява: бързо сменящи се чувства и буден разум, уравновесени в една интуитивна
цялостност, която клони към обективност“ 30. „Субективният автобиографичен елемент“ 31 е чужд на
изкуството на Класицизма, като творецът се явява в ролята на носител и изразител на обществени
настроения, тенденции, мисли и чувства на своето време. Музиката се характеризира с „яснота,
уравновесеност на изложението, с благороден, овладян и осмислен израз, със забележително единство
между съдържание и форма“ 32. Тези и други общи характеристики на творческото мислене по време на
класицизма могат да дадат една обща философско-концептуална рамка и да се използват за първоначална
отправна точка при сравняването на оркестровото изкуство през класицизма и на третирането на
оркестъра през късномодерния исторически период.
По отношение на основната парадигма използвана в изкуството би могло да се съзре един доста
парадоксален вид приемственост между просвещенска и постмодерна мисъл – а именно „рациото“ като
основна движеща сила. Парадигмата на рационализма, положена по време на просвещението и изведена
в своята крайност по време на модернизма, е тази, срещу която въстава постмодерната релативистична
мисъл. Идеята за разсъдъчно-интелектулното начало, едва прохождащо (ала все пак заложено) в
светогледа на просвещението, е семето, което векове по-късно ще даде изобилен плод, под формата на
различни композиционни системи, подчинени на строги, често пъти теоретично изведени правила и
норми, стигащи понякога до крайността на композиционни догмати (напр. „додекафонията“). Но това
явление изкристализирва по-ясно при сравняването на модерното и постмодерното в оркестровото
изкуство.
Друга основна разлика между музикалното творчество по време на класицизма и това през
късномодерния период е идейно-философската нагласа и дори социалната роля, с която е натоварено
изкуството през единия и през другия период. Докато при класицизма „субективният автобиографичен
елемент“ в известна степен е повече или по-малко изместен от твореца в ролята на носител и изразител
на обществени настроения, тенденции, мисли и чувства, то при постмодерната ситуация именно
Михелс, У. Атлас „Музика“ Том 2. Ю. Куюмджиев, Е. Христозова (ред.) Плодвив: Летера, 2000, стр. 369.
Вж. Музикален терминологичен речник. (съст.) С. Четриков. София: Наука и изкуство, 1969, стр. 143.
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субективният елемент е основна движеща сила. Съвременната творческа свобода, подчиняваща се почти
изцяло само на авторовите разбирания за изкуство, е до такава степен еманципирана от т. нар.
колективна традиция, толкова своеволна в артистичните си търсения и безцеремонна в незачитане на
общоприети граници, че в своята „уинкалност и неповторимост“ много често ни потапя в чужд и
неразбираем за нас свят. Именно тази отдалеченост и отчужденост спрямо колективността, породена от
самодостатъчността на собствените авторови възгледи, е тази, която лишава постмодерния композитор
от възможността да бъде изразител на каквато и да е обществена идея и тенденция, освен, разбира се,
когато има съвпадение между субективния авторов светоглед с някое конкретно обществено настроение
и нагласа.
От гледна точка на взаимовръзката форма-съдържание също може да се твърди, че същоствува
явна разлика между сравняваните два периода. Характерната за класическата музика „яснота,
уравновесеност на изложението, с благороден, овладян и осмислен израз, със забележително единство
между съдържание и форма“ 33 трудно би могла да бъде съотнесена към съвременната музикална
действителност, където звуковият ефект (темброво-колористичен, инструментално-изпълнителски,
идейно-концептуален) има първостепенна роля във външната форма като превес над съдържанието. По
тази линия на сравнение би могло да се твърди, че съществува осезаем разрив между оркестровото
изкуство по време на класицизма и на късномодерния период, който, освен в изкуството, е наличен в
цялостния човешки светоглед.
В оркестровото изкуство на двата периода съществува приемственост, която може да бъде
намерена в лицето на цялостния акустико-теситурен принцип на групиране на инструментите в
оркестъра, породен от утвърждаване на хомофонно-хармоничния тип мислене по време на класицизма.
В оркестровата фактура на класическите произведения се наблюдава процес на скъсване с традицията на
вокалната полифония и генерал баса, изместени от нов вид музикална тъкан, основаваща се на ясно
разграничими във фактурата елементи като: мелодия, вътрешни и контрапунктични гласове, бас,
оркестров педал, акомпанимент, фигурации и др., които са обединени в нов, вертикален хармоничен
строеж. Вследствие на този вертикален тип организация различните инструменти в оркестъра биват
обособени в групи, съобразени с техните акустично-теситурни свойства и художествени характеристики.
Бароковият „камерен“ начин на третиране на инструменталния състав при преобладаване на солистичния
принцип е изместен от чисто „оркестровия“ начин на организация с превес на колективния принцип.
Деленето на четирите основни оркестрови групи е основата, върху която ще се гради и разшири
оркестровото изкуство до днес. Това ново (спрямо бароковата практика) специфично вътрешноорганизационно разпределение на инструменталния състав дава неимоверен тласък на оркестровото
изкуство, чието приемствено развитие се усеща в една или друга степен и до наши дни. Независимо, че
откъм средата на ХХ в. насам то е толкова разнолико, неправолинейно и непоследователно, в него все
пак се съзират първоосновата и първообразът, които биват положени от класиците, а впоследствие –
33
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разширени от романтиците, деструктивно изкривени от модерния авангард и деконструктивно
преосмислени по време на посмодернизма 34. Съвременният начин на преразглеждане на завещаната
оркестрова традиция наистина изменя, обновява и руши правила, прибавяйки огромен арсенал от нови
инструменти (ударни, електронни, електрически, синтезатори и всякакъв вид озвучителна,
звукогенерираща и преобразувателна апаратура) и разширявайки неимоверно, както оркестровата
палитра, така и самата употреба и звукоизвличане на инструментите. Независимо от това, оркестровият
принцип на акустико-теситурна организиция на хармоничния вертикал остава непоклатим. Поставеното
по време на виенските класици оркестрово ядро и теситурно разпраделение на инструментите в
оркестъра става такъв крайъгълен камък в оркестрацията, щото всеки сетнешен (и дори постмодерен)
оркестров композитор е принуден да се съобрази с него, пък било и тогава, когато се опитва да го отрече.
Приемствеността по отношение начина на изписване на оркестровата партитура между
класицизма и постмодернизма е почти аналогична с гореспоменатия общ акустико-теситурен принцип.
Установената по време на класицизма оркестрова партитура, нейната нагледност на хармоничен
вертикал и обща целесъобразност в подредбата на различните оркестрови групи, е традиция, която
продължава и в ХХ в. И това е видно в множество примери на съвременни оркестрови партитури, които,
въпреки своята многообразност и разноликост, често пъти запазват изведения от класиците общ
акустико-теситурен принцип на групиране и изписване на музикалните инструменти.
По време на класицизма се утвърждава принципът на композиране за точно определен
инструментален състав, като проява на авторова загриженост по отношение на тембровата окраска и
целесъобразността ѝ при постигане на по-ярко музикално внушение. На практика това представлява
нарастване на ролята на тембъра в музикалната композиция и – линия на развитие, която начева през
класиката, продължава през романтизма и стига до модерния и постмодерен авангард. И така, от
съпътстващ, доуточняващ и допринасящ за по-убедителната изява на музикалната тъкан елемент,
тембърът постепенно се превръща в същностно значим за изграждането на музикалната творба
композиционнен фактор, като в някои случаи на постмодерна оркестрова практика дори приема ролята
на своеобразен център. Такова нарастване на значенето на фактора „тембър“ е двояко и може да бъде
разглеждано в различна светлина – някои биха го определили като своеобразно развитие, прогрес и
еволюция, ала други биха съзряли в него деградация, накърняваща мелодико-хармоничния вертикал.
Тенденцията на еманципиране на тембъра се наблюдава в произведения, в които се използва техниката
на: мелодия от тембри (при пунктуализма), звукови петна (при сонористиката), неконвенционално

Класицизмът е до такава степен е основополагащ за оркестрацията, че тя, ведно с всички последващите я епохи, се
разглежда като един общ от гледната точка на оркестрацията период: „Цялата история на оркестъра и оркестрацията може да
се раздели в най-общи линии на два големи периода: А. Първи период – започва с възникването на оркестъра и оркестрацията и
свършва след средата на XVIII в. със смъртта на двамата велики майстори на полифонията – Бах и Хендел. Нарича се още
период на предкласицизъм. Б. Втори период – започва с установяването на класическия оркестър от Хайдн и Моцарт, като
основа на съвременния симфоничен оркестър, и продължава до днес. Този период обхваща класицизма, преминава през
романтизма, програмната музика, изпресионизма, експресионизма и достига съвременното музикално изкуство.“ – Златанова,
Р. Развитие на оркестъра и оркестрацията. София: Наука и изкуство, 1966, с. 14.
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третиране на инструментите (при новата сложност и брюитизма), и дори в цели направления като
спектрализма и електроакустиката.
По време на класицизма също така се установява композиторската практиката да се поставят
писмени указания за динамика, темпо, щрихи и фразировка, нещо което по време на барока често пъти е
било част от една неписана, устна традиция. Този нов, класически начин на уточняване на музикалноизразните средства в партитурата, от една страна е много ценен за по-пълното вникване в авторовия
замисъл с неговите отсенъци и детайли (особено в нововъденията, които са в разрез с дотогавашната
практика), но от друга страна е една от причините за по-сетнешното отмиране на богатата по отношение
на тълкуване на нотен текст барокова изпълнителска традиция. Взаимовръзката и съотношението
писмена-устна традиция през различните исторически периоди е с променливи величини, но от
класицизма на сетне, с установяването на практиката на изписване на динамика, темпо, щрихи,
фразировка и пр., това своеобразно „уравнение“ чувствително се накланя към писмената традиция.
Съотнесено към днешна дата почти еднозначно може да се твърди, че взаимовръзката писемна-устна
традиция е силно нарушена или дори съвсем не съществува, като т. нар. „добра“ интерпретация на
съвременна творба почива само на точното разбиране и стриктно спазване на оставените в оркестровата
партитура писмени указания от самия автор. Нужно е обаче да се уточни, че изписаните в една
постмодерна партитура темпо, динамика, щрихи, фразировка, агогика и пр. не се основават на
общоустановена колективна традиция (както в класиката), а се подчиняват на принципи и закони,
установени от самия композитор. Именно поради тази причина е съвсем логично тези писмени указания,
правилното им разчитане, разбиране и спазване да зависят от степента на запознаване, вникване и
оптиност от страна на диригент и оркестранти. В това отношение точната, ясна, и дори до педантичност,
детайлна оркестрова партитура се явява съвсем целесъобразна, понеже единствено тя служи като опора
за качествената музикална интерпретация. Друг е въпросът, че тази „до болка“ детайлна партитура е
следствие (до голяма степен) от авторовия стремеж за оригиналност и уникалност на композиторския
стил, с което композиторът автоматично се самозаставя в трудоемката ситуация надлежно да изписва и
уточнява специфичните за своя изказ музикално-изразни похвати. Такъв вид разяснение обикновено се
прави в увода (или началото) 35 на оркестрова партитура, където обстойно може да се изложи, както
видът инструментален състав и неговото сценично разположение, така и подробна легенда за
използваните в творбата специфични за всеки отделен инструмент нетрадиционни похвати на
звукоизвличане. Може да има разяснения от най-различен род, касаещи използваните от композитора
графични знаци и символи, или друг текст, уточняващи авторовия замисъл и концепция [нотен пример
№ 3].
От изброените дотук линии на приемственост и разрив в постмодерната оркестрова практика, като се
изхожда от традициите на класицизма, бихме могли да стигнем до следния, донякъде противоречив, извод:
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Възможно е и на други места в партитурата.
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въпреки многото явни различия между двата периода, съществуват и не малко допирни точки, част от
които всъщност представляват основата на оркестрацията като отделен клон на музикалното изкуство.

[нотен пример № 3]

Основополагащите за оркестрацията и общи за двата периода принципа са: 1) общият акустико-теситурен
принцип на третиране и групиране на инструментите в оркестъра; 2) начинът на изписване и подреждане
на инструментите в оркестровата партитура; 3) принципът на композиране за точно определен
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инструментален състав (авторова загриженост по отношение на тембъра); 4) принципът на поставяне на
писмени указания за динамика, темпо, щрихи и фразировка. Така се оказва, че огромната разлика,
съществуваща между звуковия резултат на класическите оркестрови произведения и този на
постмодерните творби по отношение на действащите основни оркестрови положения, всъщност е
донякъде подвеждаща. Все пак в зеещата между тези два исторически периода композиционно-стилова и
жанрова пропаст може да се съзре общ принцип на функциониране на оркестъра – изкован и утвърден от
класическите майстори, но преосмислен, разколебан, изпълнен с друго съдържание и нов естетически
заряд в творчеството на постмодерните автори.

3. Романтизъм.
Това е музикалният период, в които най-бурно се развиват заложените по време на Класицизма
основи на оркестровото изкуство, като с това се дава не само тласък, но и посока на развитие, донякъде
предначертавайки общата рамка на творчески търсения в последващите музикално-исторически периоди.
Романтизмът, въпреки че по отношение на идейно-философски мироглед противостои на просвещенския
стремеж към рационалност и обективност (проявяващ се по време на класиката в уравновесеност между
разум и чувства, съдържание и форма), по отношение на музикални жанрове, форми, мелодикохармоничен език и изразни средства, е в тясно родство с класическата музикална традиция.
„Романтизмът израства плавно от класиката, възприема нейния език, жанрове и хармония“ 36, явявайки се
така нейн продължил и обновител. „Романтизмът взаимства от класиката всички жанрове, но ги
преобразува и разширява“ 37, а характерният за XIX в. „динамичен принцип води до разрастването на
всички средства: структури, образи, изпълнителска техника, звук (като инструменти и оркестър)“ 38.
Всеобщото разрастване на музикалната изразност е тенденция, продължаваща в една или друга степен и
до днес.Между исторически отдалечените Романтизъм и Постмодернизъм съществува особен вид
приемственост, своеобрзано определящ общата посока на музикално развитие – стремежът към
оригиналност и уникалност. Такъв именно стремеж стои в основата на започналото от романтиците
всестранното обоготяване на репертоара от музикално-изразни средства, като чрез него по време на
модерния авангард се дава нов тласък на развитие в музиката и пак той намира разнолик отзвук в
творчеството на съвременните автори. В чисто оркестров план приемственост между Романтизъм и
Постмодернизъм може да се търси в редица показатели, които в своята същност представляват частна
проява на всеобщото обогатяване на музикално-изразните средства. Бурното им развитие води до
възникването и разгръщането на различни оркестрови похвати, докато приемственост между двата
периода може да се търси в различни оркестрови параметри:
1) Напражение на тона – от Романтизма насетне ясното осъзнаване и целенасочено използване на
напрежението на тона в изграждането оркестровата звучност 39 е похват, станал впоследствие
основополагащ за осъществяването на една по-релефна оркестрова фактура. В съвременната практика
Михелс, У. Атлас „Музика“ Том 2. Ю. Куюмджиев и Е. Христозова (ред.), Плодвив: Летера, 2000, с. 435.
Пак там, с. 439.
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Вж. Златанова, Р. Развитие на оркестъра и оркестрацията. София: Наука и изкуство, 1966, с. 42.
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границите на напрежение на тона биват прекроявани и доразширявани, посредством използване на
крайните регистри (и динамики) на инструментите, както и в различния начин на тяхното съчетаване в
оркестровата фактура;
2) Оркестровата плътност е параметър широко експлоатиран от романтиците в лицето на огромните
оркестрови състави на Х. Берлиоз, Г. Малер, Р. Вагнер и Р. Щраус, където намира своето крайно
проявление. Освен това през Романтизма съществува ясно и целенасочено разграничаване на плътност от
динамика – „колкото е естествено за f-то да е плътно, а p-то прозрачно, така също може f-то да е
прозрачно, p-то плътно“ 40. За постмодерната оркестрова практика прибягването до многочислени
инструментални формации не е толкова характерно явление, но съпоставянето на различни видове
плътност е похват, продължаващ да намира широко приложение. За развититето на съвременната
оркестрация, поела път не толкова в посока на мощ и масивност в оркестровата звучност, е редно да се
отдаде дължимата заслуга на автори, които търсят не толкова мощта на големия оркесътр, а повече играта
между различин плътности. Като се започне още от типичните романтици Шуберт, Менделсон, Шуман и
особено Брамс, закономерно стигаме до Римски-Корсаков и неговия подход към оркестъра.
3) Колоритност в тембровата багра 41, която в оркестръра се проявява освен чрез разнообразното
използване на тембровите микстури, но чрез умелото вплитане на чистия тембър и неговата яркост в
общата оркестрова звучност;
4) Разширяване на техническите възможности на инструментите – явление, което се дължи както на
общото усъвършенстване в тяхното устройство, така и на нарастването на изпълнителските възможности
на инструменталистите. Усложняването на оркестровите партии и стремежът към изравняване на
техническо-художествени възможности между дървени, медни и щрайх, е вече осезаем процес при
романтиците. В съвременната оркестрова пактика се наблюдава крайно експлоатиране на техническите
възможности на партиите и то не само по отношение на традиционна инструментална техника на
звукоизвличане, а и на ниво придобиване на всякакъв род звукови и темброви отсенъци, посредством
необщоприето третиране на интсрументите (почукване по корпуса, по струните, по магаренцето при
лъковите инструменти; беззвучно движение на клапите, духане без произвеждане на тон, щракащ език при
дървените духови; глисандо и треперещ език при медни и т.н.).
5) Оркестров обем и неговото третиране – линия на развитие, която през Романтизма също
претърпява качествен скок. Причината за това се корени не само в дооформянето на духовата и медната
оркестрови групи чрез запълването с различните родови и видови инструменти (с вече усъвършенствана
механика), а и нов начин на тяхната употреба в оркестъра. Тенденцията на обогатяване речника на
оркестровата изразност посредством съпоставяне на различни по обем фактурни построения продължава
да съществува и до ден днешен, като в съврменната практика приема най-разнообразни форми – от
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мрежовидно-лабиринтните текстури 42, често пъти с голям обем и рехава плътност („Лонтано“ – Д.
Лигети), до обратното явление на крайна плътност в един по-стеснен обем („Четири пиеси за оркестър“ –
Дж. Шелси).
6) Оркестрова фактура – по време на Романтизма с основна (ако не и първостепенна) роля в
постигането на ярки музикално-художествени образи, наситени с емоционален заряд. Особената
разслоеност и релефност на оркестровата тъкан, при което всяка партия има специфична в общото цяло
роля, е характерен за романтиците белег. Късномодерните автори, възползващи се от достиженията на
предишните музикални периоди, прилагат както ясната разграфеност и релефност, така и обратния
принцип на мъглявост и неразчлененост (например различните текстурни построения в
микрополифонията на Лигети – „Лонтано“, „Атмосфери“). Но линията на отчетлива фактурна
разграфеност и обща оркестрова дискретност 43 продължава да съществува под една или друга форма и в
следващите периоди, разбира се, натоварена с друго съдържание: В. Рим („Тутугури“), Дж. Рокбърг
(„Симфония № 6“), К. Пендерецки („Симфония №5“) и др. Общият и основополагащ принцип при
изграждане на фактурата – групиране на инструментите според тяхната функция в музикалната тъкан –
положен по време на класицизма и придобил особена релефност при романтиците, продължава да е в
сила и в съвременното оркестрово изкуство.
7) Оркестров съпровод – с по-важна (по отношение на драматургичното изграждане) роля при
романтиците, което е непосредствено свързано с нарастването на значимостта на оркестровата фактура в
общия композиционен план. През Романтизма съпроводът вече не е просто акомпанимент, върху който да
изпъкне дадена солова партия, а съучастник в общото драматургично действие. Тази поверена нему поактивна задача способства за постигането на по-голямо взаимодопълване и взаимопроникване между
оркестър и солист. В постмодерната оркестрова практика значимостта на съпровода в общото изграждане
продължава да съществува, но също така се прокрадва същостна промяна в неговото общо третиране:
оркестровият фон от подчинен и допълващ соловата партия съпровод се превръща във вече самостоятелно,
самодостатъчно оркестрово построение, нямащо нужда от солист – фонът сам за себе си.
По време на Романтизма линията на общо усъвършенстване на музикалните инструменти (механика,
технически възможности и качество на звук) 44 продължава да се развива, немалко допринасяйки за
навлизането на нови инструменти в състава на симфоничния оркестър. Дървените духови инструменти се
снабдяват с усъвършенствани механизми, напълно се утвърждава кларинетът като неразделна част от
дървените, по-късно навлизат малкият кларинет, баскларинета, английският рог, саксофонът, флейтата
пиколо, контрафаготът и др. С изобретяването на вентиловите (и по-късно пистоновите) механизми
медните духови инструменти, използвани по време класиката в един по-намален състав и с по-ограничени
художествени функции, през романтизма започват доста по-нашироко и пълноценно да се използват в
42
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общата оркестрова звучност, утвърждавайки се по този начин като неизменна част от облика на т.нар.
класико-романтичен оркестър. Подобряване на механиката търпят и други инструменти, което се отразява
и на оркестровата звучност: усъвършенстване на хроматичната арфа води до по-голямата ѝ употреба;
увеличаването на опъна на струните при щрайховите инструменти води до по-силна звучност.
Навлизането на нови инструменти е съпътствано с нарастване числеността на инструменталния състав,
като по време на късния романтизъм у някои композитори като Г. Малер, Х. Берлиоз и Р. Щраус
оркестърът добива невиждани дотогава размери. Размахът в оркестровото мислене, проявен в нечувана
дотогава мащабност и монолитност на звуковите картини и съвместващ в себе си наситен емоционален
заряд на рязко контрастиращи епизоди са едни от най-големите достижения на оркестровото изкуство от
зрелия и късен романтизъм. От друга страна неимоверното разрастване на оркестровия състав, стигащо до
състояние на хипертрофия, става по-късно една от главните причини за предпочитане на по-камерни
формации по време на модернизма. Съотнесено към днешна дата оркестровият състав в музикалната
практика зависи не само от авторовия замисъл и неговите естетически търсения, а като че ли се съобразява
и с финансовите условия, налагани от една все по-подчинена на правилата на пазарната икономика
култура. Също така е уместно да се спомене, че съществуващата тенденция на намаляване числеността на
инструментите в оркестъра е съпътствана с обратния процес по отношение на тяхното разнообразие, като
по този начин в по-малобройни интсрументални формации се наблюдава удивително разнообразие от
различни по вид и род инструменти.
Общото усвъръшенстване на инструментите по време на Романтизма, ведно с търсенето на подходящи
средства за изразяване на новия вид романтична нагласа, в изпълнителското изкуство води до нарастване
на техениката на свирене и на музикално-изразните възможности на инструментите, а в оркестровото –
до нов, необичаен дотогава начин на тяхното третиране в оркестъра: използване на тромбони и в динамика
p (не само във f ), разнообразяване ролята на тимпаните (не само за увеличаване динамическата сила, а и за
ритмически, темброви и драматургичаски ефекти), свирене „с корпус нагоре“ при валдхорните, глисандо
при тромбоните, отделяне една от друга партиите на Vc. и Cb., натоварване на Vle с по-отговорни задачи
(не само попълване на вътрешните гласове в хармонията), използване на нови оркестрови похвати като sul
ponticello, con legno, тремоло-легато, широки divisi при щрайха или треперещ език при дървени и медни,
ефект на „незапълнена среда“ при много висока и много ниска звучност (Р. Щраус и Кл. Дебюси), както и
включване на вокални партии в симфонични произведения (Л. Бетховен, Ф. Шуберт, Г. Малер) или
включване на пиано към оркестъра (Х. Берлиоз). Всички гореизброени нововъведения стават не само
неизменна част от възможните оркестрови похвати в съвременната музика, но биват многостранно
доразвивани и обогатявани. Постоянното уссъвършенстване на механиката на инструментите, както и на
самата техника на свирене, способстват за съществуването на т. нар. „разширени“ и „неконвенционални“
инструментални техники, често прилагани от късномодерния аванагрд (брюитизъм, нова сложност).
От една страна осъщественото по време на Романтизма усъвършенстване на инструментите, на тяхната
техника и музикално-изразни възможности разширява и обогатява музикалния арсенал, прекроявайки
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граници в изпълнителсткото изкуство, но от друга страна става една от причините за появата на явлението
„повърхностна виртуозност“. Съотнесена към днешно време тази тенденция на максимално
оползотворяване на техническите възможности на инструментите продължава да е силно застъпена, като
прокарването на ясна граница между целесъобразност и самоцелност представлява задача, граничеща със
субективната спекулация. Все пак е уместно да се спомене, че може би от тази линия на техническоинтерпретационно развитие на изпълнителското изкуство произлизат както неконвенционалното
третиране на инструментите, така и крайното усложняване на музикалната фактура, довеждащи
инструменталното майсторство до своя технически предел.
По отношение на цялостния начин на третиране на оркестровите групи, може да се твърди, че по
време на Романтизма музикалната практика чувствително клони не толкова към камерно-солистичния
принцип, колкото към групово-оркестровия. Обособяването на пълна медна духова група (вследствие от
изобретяването на тубата и механизмите с вентили и пистони), обогатяването на дървената група (с видови
инструменти – английски рог, баскларинет, контрафагот) и на ударната група (голям барабан, ксилофон,
звънчета, там-там, челеста и пр.), дават голям набор от средства за постигането на по-мащабни и монолитни
оркестрови построения, характерни със своя плътен, компактен и хомогенен звук. Това е показателно за
начина на мислене на оркестровата тъкан, в смисъл на всеобщото прилагане на груповия принцип в
създаването на едно оркестрово произведение. Този начин на третиране оркестровите партии продължава да
съществува и в съврменната оркестрова практика, но е редно да се спомене и обратното явление на
извеждане в крайност на камерния приницип, приложен както към по-малки, така и към по-големи
оркестрови състави. Например различния начин на подразделяне на щрайховите партии при А. Шнитке
(„Кончерто гросо №1“) и Д. Лигети („Melodien“, „Lontano“) или общото третиране на музикалните партии
при Бр. Фърнихю („Chronos-Aion“).
Сравнявайки късномодерната оркестрова практика, по отношение на драматургическа
събитийност, с тази по време на Романтизма се наблюдават две противоположни тенденции: на
приемственост (обогатяване/сгъстяване и външно-звуково подражание), и разрив (разреждане).
Приемственост на развитие, основаващо се на резки контрасти, драматургически върхове/спадове и
всякакъв род емоционални криволичения би могло исторически да се проследи от музикалния
експресионизъм, през модерния до късномодерния авангард. Най-ярък пример в това отношение е
направлението „нова сложност“, отявлено търсещо сгъстяване на събитийността в различните ѝ
музикални параметри, което намира своеобразно отражение в оркестровото мислене. Диаметрално
противополжно, представляващо разрив спрямо наситената драматургичната събитийност (на
романтизма), се явява течението минимализъм, което в композиционната си техника се основава на
вариативното повторение, постигнато посредством слабо забележими изменения на музикалния
материал. Пренесено към областта на оркестрацията, този специфичен композиционен подход почти
изключва резките промени, крайните контрасти, бурното развите и динамичната събитийност от
идиоматиката на направлението („In С“ на Т. Райли, „Музика за 18 музиканти“ на Ст. Райх).
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Между Романтизъм и Постмодернизъм съществува интересен вид приемственост –
необходимостта от музикална фигура, която да е натоварена с интерпретатроската и
организационна задача в тълкуването на оставения от композитора в оркестровата партитутра нотен
текст, т.е. от диригент. Започналата по време на Класицизма тенденция на по-детайлно изписване на
различни по вид обозначения като темпо динамика, щрихи и пр., дава известен тласък в
разграничаването на личността на оркестровия ръководител от тази на композитора и инструменталиста,
които в дотогавашната капелмайсторска практика са били често пъти неотделими. „До началото на 19 в.
диригентството не е съществувало като професия в изкуството [...] Обикновено композиторите,
участвайки в изпълнението на своите оркестрови творби като чембалисити, са ръководели
едновременното изпълнение на всички партии“ 45. Заслуги на К. М. фон Вебер са отделянето на фигурата
на диригента от тази на инструменталиста в оркестъра, въвеждането диригентската палка и
затвърждаването на „интерпретацията като най-отговорна задача“ 46 на оркестровия ръководител,
поставяйки по този начин основите на дирижирането като професия. Личността на диригента, за да може
да осъществява поетите ръководни отговорности, се налага да стои, със своята музикална ерудиция и
организаторски умения, много над нивото на оркестрантите. Първите големи диригенти са били измежду
композиторите – Вебер, Менделсон, Берлиоз и Вагнер, като към втората половина на XIX в.,
изискващият вече все по-тясна специализация диригентски пост, се отделя от фигурата на композитора –
Х. Рихтер, Х. фон Бюлов, Ф. Мотл, Фр. Шалк, Ф. Льове и Фр. Абенек. С течение на времето
интерпретационните задачи при звуковото оделотворяване на оркестровата партитура все повече
нарастват, като при някои съвременни направления като интегрален сериализъм и алеаторика
(вследствия от специфичните оркестрово-композиционни похвати и трудности) се появява наново
явлението композитор-диригент: П. Булез, Б. Мадерна, Х. Хенце и др. От друга страна в днешно време
някои постмодерни автори, благодарение на огромния скок в областта на музикално-информационните
технологии, придобиват своеобразна самодостатъчност от гледна точка на композиторскоизпълнителски процес. Традиционно утвърдената взаимовръзка композитор – изпълнител – публика
често пъти бива преразгледана и приведена във вид композитор – публика, където звеното изпълнител (в
смисъл на интерпретатор) въобще отсъства. Това се отнася най-вече за конкретната, електронната и
електроаукистачна музика, при които авторът записва на звуков носител своята композиция, често пъти
ненуждайки се от услугите на изпълнител(и). Докато оркестровото изкуство, поради присъщите
изпълнителски специфики, остава по-слабо засегнато. По отношение на взаимовръзката композитор –
изпълнител – публика се наблюдава дълбок разрив между музикалната действителност на Романтизма,
където композиторът е пряко зависим от изпълнители, и някои постмодерни практики, при които чрез
технологиите това посредничество се заобикаля и се заменя с нов вид зависимост – от технологиите.
Като приемственост от Романтизма също може да се счита теоретичното обезпечаване на
оркестрацията като новообособена област в музикалната наука. Чрез трудовете на Ж. Кастнер, Е.
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Берлиоз, Р. Щраус, Фр. Геварт, Е. Праут, Римски-Корсаков по време на Романтизма се поставят основите
на оркестрацията, давайки мощен тласък в нейното развитие. С годините броят на теоретичните трудове
по оркестрация нараства, измежду които можем да споменем автори като Г. Пьерне, С. Форсайт, А. Карс,
У. Пистън, С. Василенко и А. Белкин, а в България – М. Големинов, Д. Сагаев, Б. Абрашев, Д. Тъпков и др.
В опит да се направи обобщение на взаимовръзката приемственост/разрив в постмодерната оркестрова
практика, изхождайки от традициите на Романтизма, бихме стигнали до интересното заключение, че в
количествено и качествено отношение линиите на приемственост (в лицето на всеобщото разрастване на
оркестрово-изразните средства и на общо-субективната творческа нагласа като критична власт)
значително преобладават спрямо евентуален същностен разрив.

4. Модернизъм.
В настоящия труд терминът „модернизъм“ се разглежда в композиционно-системен смисъл на
музикален аванград. „Последните 10 години на XIX в. и началото на ХХ в. се явяват като връзка между
оркестрацията на втората половина на XIX в. и оркестрацията на нашата съвременност“ 47. В този
преходен период унаследената от Романтизма тенденция на общо разширяване и обогатяване на
изразните възможности на оркестъра приема нови различни форми спрямо естетиката на новите течения,
възникнали в началото на ХХ в. При импресионизма тембърът и оркестровият колорит, ведно с нов,
тънък усет за плътност и обем, стават основни изразни средства в третирането на оркестъра, а фините
оркестрови нюанси и детайли – характерна черта на този стил оркестриране. При всеки автор това може
да намери различно проявление. При Дебюси например съществува определена пестеливост по
отношение използването както на педал в оркестъра, така и на голяма плътност, и в същото време се
наблюдава особено преливане на тембровата обагреност. При Равел оркестрацията смайва освен със
своята фактурна релефност и инструментална прецизност, но и с майсторското използване както на
чистия, така и на смесения тембър. В противовес на това, търсенията на късните романтици, подготвили
естетиката на експресионизма (късните Р. Щраус и Г. Малер) са в друга посока – по-масивна и акордова
звучност, наситена с по-голяма оркестрова плътност, изтъкана от множество смесени тембри. Това са
характерни белези за „немската школа на оркестрация“. Количественото разрастване в състава на
оркестъра при Щраус и Малер, както и засиленото присъствие на ударната група, способстват за
постигането на по-голяма сила, плътност и „пълнота“ 48 на оркестровия звук (за разлика от френския стил
на оркестрирарне, залагащ на филиграмната нюансираност, на предимно чисти тембри и относително
рехава плътност). Но заложените по време на Романтизма тенденции на всеобщо обогатяване на
изразните възможности на оркестровата звучност по отношение на тембър, динамика, теситура,
плътност, обем, регистри, напрежение на тона и пр. продължават да съществуват, но както се вижда в
различна посока и на различни нива. От гледна точка на прехода от импресионизъм и експерисонизъм
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като преимственост от Романтизма към музикален авангард фокусът ще бъде противоречивата връзка
Модернизъм-Постмодернизъм.
По отношение на музикалното развитие тенденцията на всеобщо техническо усъвършенстване на
инструментите и цялостно разрастване на музикално-изразните средства (започналата още по време на
Романтизма) способства да се доизгради цялостния облик на модерния симфоничен оркестър,
посредством разрастването на ударната група. През Романтизма са запълнени четирите основни
оркестрови групи, тоновият обем на оркестъра е като цяло зафиксиран, разширение търпи само при
отделни групи и видове инструменти (пиколо, алтова и басова флейта, обой, англ. рог; малък кларинет,
баскларинет, малък тромпет, басов тромпет, педални тонове на цугтромбон, пределно ниски тонове на
валдхорна, туба и др.). Количественото нарастване на инструменталния състав се преустановява, с
изключение на ударната група, която през Модернизма се развива не само по отношение включването на
нови инструменти, но и разширяване на тонов обем, темброво обогатяване и техническо
усъвършенстване. „По-нататъшното развитие на оркестъра и оркестрацията върви по пътя на
максималното използвуване на колоритно-описателните възможности на отделните инсрументи при
непрекъснато техническо усъвършенствуване на инструментите и повишаване художественото ниво на
изпълнителската техника“ 49. Гореспоменатите линии на развитие по време на Модернизма продължават
в една или друга степен да са в сила и през постмодерния исторически период, като премственост може
да се търси в немалко показатели.
По отношение на третирането на тембъра линията на приемственост назад може да се проследи
чак до Класическите майстори, прибягващи до определен вид темброва установеност, налична в
предназначеността на творбите за точно определен музикален състав. Загрижеността за цветовата
окраска на звука се проявява още по-силно у романтиците, стремящи се към ярко и убедително
емоционално внушение на музикално-художествения образ. „А в музиката на ХХ в. колоритът на звука,
тембровата окраска и излизащите на преден план взаимодействия с другите средства стават едно от
стилоопределящите норми“ 50. В областта на оркестрацията линията на развитие на тембъра се движи в
две посоки: „1) чисти тембри – изчерпване на съществуващите възможности и откриване на нови
положения в рамките на един и същ тембър; 2) смесени тембри – използуване на безкрайните
възможности за смесване в самите групи, видове и между тях“ 51. Към първата могат да се причислят
похвати, експлоатиращи нюансите в съпоставянето на различните регистри на инструментите,
използване на крайни тонови височини или низини, постигане на различен тембър посредством вариране
на напрежението на тона и пр. Към втората могат да се отнесат необичайни видове смесвания (например
медни и струнни, медни и арфа), преднамерено извеждане на преден план във фактурата на даден
тембър, използването на похвата „полищрихия“ 52 (представляващ едновременната употреба на различни
щрихи в партии, които свирят едно и също музикално построение), употреба на различни динамики в
Златанова, Р. Развитие на оркестъра и оркестрацията. София: Наука и изкуство, 1966, с. 87.
Стоянов, П. Аспекти на стила в музиката. София: Хайни, 2010, с. 30.
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няколко партии с цел постигане на нови тамброви нюанси, едновременно впрягане на струнна, дървена и
медна за постигане на ефект на удар, пълно еманципиране на контрабасите от зависимостта от други
ниски оркестрови партии. Към тази обща тенденция на темброво обновление може да бъде причислено
включването в оркестъра на различни инструменти от извора на най-богатата откъм тембри оркестрова
група – ударната. В начина на нейното използване по време на модернизма се осъществява не само
количествен, а и качествен скок (например Е. Варез), като така се осъщестява дооформянето на четирите
основни инструментални формации в оркестъра, отваряйки път към последващото включване на
електронни инструменти и звукова техника, както и използването на фолклорни и извъневропейски
инструменти.
Общата линия на развитие по отношение ролята на тембъра в музикалната творба от Класикатата
насам върви към едно все по-голямо разрастване и еманципиране от другите музикални параметри, като
по време на Модернизма става възможно съществуването на явления като „мелодия от тембри“ 53. В
късномодерния период „новите идеи, емоции и типове драматургия намират еквивалент в звуковата
сфера преди всичко чрез тембъра като едно от приоритетните изразни средства“ 54 и в редица
направления възниква една „нова и различна концепция за музикалния звук като самостоятелна, дори
самодостатъчна ценност“ 55. Постмодерната оркестрова практика не абдикира от натрупаните през
столетията завоевания, но при различните съвременни течения те приемат различна форма – при някои
тембърът е с основополагаща роля (сонористика, спектрализъм, електроакустика), при други е с
подчинена (неотонализъм, нова простота, стилизации), а при трети е с вариативна променливост или
въобще отсъства (алеаторика, свободна импровизация и концептуална музика).
По отношение на теситура приемственост между модерна и постмодерна оркестрова практика
може да се съзре в посягането към крайно високите и крайно ниските регистри на инструментите,
предимно в лицето на теситурно най-високите/ниските представители на различните оркестрови групи (с
което не се разширява тоновия диапазон на оркестъра, а само на отделни негови групи и представители).
Също така използваният от импресионистите пространствено-слухов ефект на „незапълнена среда“
(висока и ниска звучност в едновременност, без междинното им запълване) продължава да намира своето
приложение и през следващите два исторически периода („Melodien“ и „Lontano“ на Д. Лигети,
„Дезинтеграции“ на Тр. Мюрай).
По отношение изграждане на звуковия вертикал в оркестъра, в следствия от новите естетически
търсения, през първата половина на ХХ в. се появяват явления като тясна хармония в ниска теситура,
пораждаща ефекта на мъглявост и усещане на утежненост (Онегер – „Симфония № 3“, Шостакович –
„Симфония № 7 и 9“), и на широка хармония във висока теситура, създаваща чувство за рехавост, които
похвати намират своето приложение и в късномодерното оркестрово изкуство.
„Klangfarbenmelodie“ при Шьонберг в Пиеса № 3 от „5 оркестрови пиеси“ Оп. 16 (1909 г.)
Тодорова-Радева, Н. Новата концепция за звука в сонорната музика от втората половина на ХХ в. – В: Алманах,
година 9 (2017). София: НМА, с. 214.
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През Модернизма се наблюдава по-интензивно използване изразните възможности на свойството
напрежение на тона, възниквайки така разнообразни нови оркестрови ефекти като например щрайх във
висок регистър и висока теситура (Vni I, Vni II, Vle и Vc.) в динамика ff при Прокофиев в неговата
балетна сюта „Ромео и Жулиета“ № 2. Същетвува употребата и с обратен знак – липса на напрежение на
тона – особено характерно за ниския регистър при теситурно високи дървени и медни духови
инструменти (Стравински – „Петрушка“, Шостакович – „Симфонии № 5 и 7“, Прокофиев – „Симфония
№ 7“ и детска сюита „Летен ден“). Постмодерната оркестрова практика, не отхвърляща създадените до
момента похвати, продължава с тяхната употреба: П. Булез – „Notations“, А. Шнитке – „Кончерто
гросо“ №1, К. Пендерецки –„Симфония № 1“ и др.
По отношение на релефността в оркестровата фактура линията на приемственост, положена от
романтиците и доразвита, чрез подсилващото действие на хармонични явления като бифункционалност и
битоналност (Стравински – „Петрушка“; Онегер – „Симфония № 3“), през Модернизма намира своето
продължение и в постмодерната оркестрова практика (В. Лютославски – „Венециански игри“, „Книга за
оркестър“; К. Пендерецки – „Плач в памет на жертвите от Хирошима“ , „Симфония №5“; В. Рим –
„Тутугури (I-IV)“; Дж. Рокбърг – „Симфония № 6“ и др.)
По отношение третирането на динамиката Модернизмът като че ли отчасти преустановява
използването на характерните за късния Романтизъм многочислени оркестрови състави, а заедно с това и
на наситените с емоционален заряд монументалните драматургично-динамически музикални построения.
Вместо експресия посредством непрекъснато разширяване/свиване на динамическата крива, се търси
експресия повече в тежненията на мелодико-хармоническите връзки на един звуков материал. Неговото
обновление 56, водещо до развититето на нови композиционни техники, е съпътствано с постоянно
експериментиране с вече утвърдилите се традиционни оркестрови инструменти, което води до нов тип
звучности, темброви съчетания и нетрадиционни ефекти 57. Характерните за Романтизма резки
динамични контрасти и бърза промяна в силата на общата звучност, които така непосредствено
въздействат върху човешката психика и нейната емоционална сетивност, по време на Модернизма
продължават най-често в намален по численост оркестров състав. Линията на трертиране на динамиката
в постмодерната действителност е примесена с доста условности: 1) от една страна съществуват немалко
направления като стилизациите, неоромантизмът, минимализмът, колажът и полистилистиката, които в
известна степен подновяват дадена музикална традиция (или аспекти от нея) и заедно с това –
отношението към динамиката, което намира различно проявление при отделните направления и автори
(К. Пендерецки – неоромантичните му симфонии; А. Шнитке – „Кончерти гроси“; Б. Мартину –
"Симфонието джокоза“, „Кончерто гросо“, Ф. Глас – „Концерт за цитгулка и оркестър“; А Пярт –
„Симфония № 4“, Л. Фос – „Барокови вариации“ и др. ); 2) от друга страна стоят продължителите на
линията на модерния авангард и те със своето особено отношение към динамическата нюансираност (Дж.
„През ХХ в. не остава нищо недекоснато, всичко може да се обнови: хармония, мелодика, ритмика, тембър,
структура, форма, жанр и т.н.“ – Михелс, У. Атлас „Музика“, Том 2. Ю. Куюмджиев и Е. Христозова (ред.), Пловдив: Летера,
2000, с. 523.
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Шелси – „Четири пиеси върхо само една нота“, „Uaxatum“; Х. Лахенман – „Mouvement (– vor der
Erstarrung)“; С. Шиарино – „Un immagine di Arpocrate“ и „Efebo con radio“; Бр. Фърнихю – „ChronosAion“и др.)
По отношение на оркестрова плътност общата тенденция, подобно на динамиката, е на определен
спад в цялостното звучене на оркестъра, породен както от намалянето на числеността на оркестровия
състав, така от естетическата линия на развитие, нямаща за цел масивната монументалност на късноромантичните оркестри. Но от друга страна най-яркият представител на този параметър – унисонът и
неговата линията на приемственост, силно застъпена в представители на Романтизма (като например при
Шуберт и Брукнер) и проникваща в модерния период чрез творчеството на Шостакович 58, продължава
своето неотменно съществувание и в постмодерната оркестрова практика (Я. Ксенакис „Jonchaies“,
„Аta“, „Roai”, „Horos”). Не така стоят нещата при някои додекафонични оркестрови произведения,
които, за да не се повтори и подчертае звуковата значимост на дадена степен от серията и с това да
възникне усещане за тонална опора, се избягва използването на унисони и октавови удвоявания. В случая
на постмодерния начин на оркестрово мислене, с присъщите му черти на дисперсност, разслояване и
разчленяване (еманации на съвременния индетерминизъм), използването на кластероподобни
хармонични построения, многослойна и трудно разчленима оркестрова фактура, мрежовидно-лабиринтна
текстура и пр. са явления като че ли по-често срещани, отколкото масивните октавови удвоявания и
унисони.
Тясна приемственост между модерна и постмодерна оркестрова практика може да се открие в
нарастване ролята на писмените указания, поставени от композитора и станали жизнено необходими за
правилното разбиране на авторовите намерения. Курсът на развитие, даващ осезателен превес на
писмената традиция спрямо устната, започва още през Класицизма, продължава през Романтизма, като
намира своето крайно проявление в творби от модерния и постмодерния авангард. В една съвременна
оркестрова партитура може да се открие освен традиционния нотопис с присъщите му обозначения за
темпо, динамика, височина, сила, метро-ритъм (разбира се обогатени и доразширени през десетилетията)
и станалите традиционни през романтизма помощни текстови обозначения (понякога с илюстративен или
програмно-описателен характер), така и всякакъв вид графични изображения, наподобяващи картини от
абстрактното изобразително изкуство. И що се касае до съотношението писмена-устна традиция,
представляващо по време на Ренесанса и Барока една по-балансирана и взаимодопълваща се практика, по
протежение на целия ХХ в. е в състояние на все по-задълбочаващо се неравновесие, с неизбижен превес
на писмените обозначения, дори и в моменти с отявлено импровизационен характер (например при
контролираната алеаторика).
По отношение цялостния начин на третиране на оркестъра за Модернизма са характерни както
груповият принцип на мислене на оркестровите партии (намерил широко приложение в творчеството на
романтиците), така и камерният, при който на преден план стои солистичното начало. Този втори начин
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на третиране през Модернизма започва да си проправя път 59, превръщайки се по-късно в характерен
белег на някои постмодерни оркестрови произведения, намирайки приложение не само в по-малобройни
инструментални състави, а и към многочислени оркестрови формации („Лонтано“ и „Атмосфери“ на Д.
Лигети).
С всички разгледани дотук линии на приемственост и разрив на модерната и постмодерната
оркестрова практика може да се заключи, че дялът на приемственост, представляващ всъщност всеобщо
възползване от всички изнамерени през отминалите исторически периоди оркестрови похвати, е доста
по-голям в сравнение с дяла на разрив, ограничаващ се най-вече с авторовото несъгласие спрямо
догматичната стилово-композиционна и оттам оркестрова праволинейност, установена от Модернизма.
Оказва се, че дялът на приемственост между модерното и късномодерното оркестрово изкуство е голям и
значителен. В замисимост от ракурса той може да бъде разглеждан или като „продължение“ на започнали
през първата половина на ХХ в. тенденции, или като „разрив“ на определени аспекти, или като някакъв
постоянно мутиращ вид изменение. И все пак взаимосвързаността на двата периода е толкова здрава, че
се отразява на понятийното им определение – думата „модернизъм“ неизменно присъства като в
„постмодернизъм“, така и „супермодернизъм“, „алтермодернизъм“, „метамодернизъм“. Смисловата
еднопосочност на изредените синонимни понятия, въпреки тяхната вариативност в представката, не е
лишена от съдържание – късномодерният период наистина може да бъде разглеждан като някакъв вид
вариантност, подразделение на нещо вече предшествуващо като тенденция в модернизма.

III.

Трета глава:

ИДЕЯТА ЗА ОРКЕСТРОВ СТИЛ ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА ХХ в. ДО СЕГА.
За да се добие по-пълна представа за идеята за оркестров стил през втората половина на ХХ в. до
сега е необходимо да се има предвид: 1) авторовия светоглед 2) принадлежност към стилово направление
3) замисъл на конкретната творба 4) композиционна техника и изразни средства 5) звуково въплъщение в
конкретни оркестрови решения.

Стил на епоха и авторов стил в оркестъра през втората половина на ХХ в. до
сега.
Изходна точка в настоящия труд ще е личното творчество и конкретната творба, осветлена от

стиловото направление, в което тя може да бъде вместена (ако е приложимо). В този ред на мисли и с
оглед последващото извеждане на общи оркестрови тенденции за съвременната музикална практика, ще
бъде направен опит за скициране на основните композиционно-стилови характеристики на някои от поизявените музикални направления от средата на ХХ в. насам. Съставената класификация няма претенции
за изчерпателност и окончателност, като основната ѝ цел е композиционно-стиловото ситуиране в една
ставаща все по-пъстра и труднопроследима обществено-музикална картина.
„През ХХ век някои композитори следват тенденцията за увеличаване на оркестровия сътав (Осма симфония на
Густав Малер), докато други се придържат към камерно звучене, нерядко с нетрадиционно малък състав (Концерт за камерен
оркестър от Игор Стравински – флейта, кларинет, фагот, 2 валдхорни, 3 цигулки, 3 виоли, 2 виолончели и 2 контрабаса, както
и в създадени аналогични творби от Бела Барток, Паул Хиндемит, Артур Онегер, Арнолд Шьонберг, Димитрий Шостакович и
други).“ – Манева, М. Инструментознание. Пловдив: Евро принт, 2009, с. 19.
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Стилови направления и композиционни техники – основна рамка в третирането
на оркстъра. Принципи на категоризация.
В настоящия труд разглежданите стилови направления от втората половина на ХХ в. ще бъдат
сведени до три основни линии, имащи своята философско-историческа обусловеност:
1) първата е на късномодерният авангард, който се явява продължител на естетико-философските
схващания за музикално-изразно обновление на модерния авангард. Към нея ще бъдат причислени:
интегрален сериализъм, алеаторика, нова сложност, микроинтервалика, електроакустика, спектрална
музика, експериментална и концептуална музика.
2) втората линия обхваща направления, използващи в творбите си определена стилистичнокомпозиционна референция на даден музикално-исторически стил (или отделни негови елементи) – това
са неокласическите течения и музикалните стилизации: неоренесанс, необарок и неокласицизъм 60.
3) третата линия обединява направления, които преразглеждат, преосмислят или поставят в друг
контекст различни музикални традиции, практики и похвати. Към тях ще бъдат причислени:
неотонализъм, нова простота, минимализъм, колаж, полистилизъм, влияния от извъневропейски култури
и от джаза.

1. Късномодерен авангард.
Късномодерният авангард пряко произлиза от своя исторически предшественик и се явява
продължител на неговите основни философско-естетически принципи. И при него, както при
предхождащия го модерен вангард, главен двигател е късащото с традицията радикално новаторство,
намиращо израз в експериментирането с различни музикални параметри като: височинни връзки на
звуковия вертикал/хоризонтал (концепцията за консононас-дисонас), времева организация
(метроритмика), структурообразуване (музикална форма), темброви свойства на звука (концепцията за
чист тон и шум), музикална фактура, инструментална техника и пр. Това експериментаторство при всяко
отделно направление и автор се изразява в различна форма и степен.

1.1.

Интегрален сериализъм.

От гледище на музикална и философско-естетическа линия на развитие, интегралният сериализъм
се явява пряк приемник на додекафонията, а в композиционно отношение – нейн продължител.
Интегралният сериализъм е направление силно застъпено през втората половина на ХХ в., а като
композиционна техника се явява една от най-често използваните от късномодерния музикален авангард.
Като видни представители на направлението, освен П. Булез могат да се споменат имената на К.
Щокхаузен, В. Фортнер, Х. В. Хенце, Б. Мадерна, Л. Ноно, Л. Берио, А. Пусьор, Е. Кженек и др. Този
начин на композиционна организация се основава от рационален принцип, който първоначално (при
додекафонията) е използван в областта на височинните взаимоотношения на степените за избягване

Тази линия би могла да бъде причислена към постмодерния начин на преразглеждане на традицията, но заради
нейната по-ранна историческа поява от една страна (през първите десетилетия на ХХ в.) и от друга заради нейната отчетлива
отграничимост (обемаща в себе си няколко направления), е обособена като отделна линия на развитие.
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усещането за тонален център или тонална опора. Принципът на еманципиране на дисонанса и
децентарилизаране на тоналната опора, посредством математически контролираното дейерархизиране на
степените в рамките на октавата, който е първоснова в додекафонията, започва в интегралния сериализъм
да се прилага към другите музикални параметри като ритъм, тембър, динамика и пр. Този принцип,
особено що се касае до звуковисочинната страна на музиката, влиза в противоречие с йерархията в
съществуващата дотогава музикална практика, при която тоновете влизат в някакъв вид връзка на
съподчиненост и взаимозависимост. При интегралния сериализъм тази тенеденция все повече се
задълбочава, като в третирането на оркестровата фактура започва да влиза в конфликт с някои вече
широко утвърдени и приети като основополагащи за оркестрацията принципи. Един от най-важните от
тях е избягването на октавовото удвояване, считан от сериализма като нежелателен заради хармоничното
подчертаване на определена степен от серията, с което би се нарушила тонално-йерархическата
равнопоставеност между степените. Но в традициннота оркестрация, основаваща се върху обертоновия
ред и ладовите тежнения, октавовите удвоявания са един от най-използваните и най-характерни способи,
представлявайки нейн основен отличителен белег. При композиционната техника на интегралния
сериализъм, където ладово-хармоническият приницип на равнопоставеност на степените е в разрез с
основните норми на традиционното построяване на звуковия вертикал, оркестрацията неминуемо влиза в
противоречие с присъщите ѝ оркестрови принципи, изградени на основата на мажоро-минорните ладовохармонически тежнения. Така сериализмът, въз основа на тоналната дейерархизация, където всяка степен
е равноправна на другата и не трябва да изпъква нито да бъде прекалено подчертавана 61, изгражда „свой“
отличителен оркестров език. Той в немалко аспекти противоречи на обетроновия ред, при когото
съществува разделяне на степените по значимост, като по-важните от тях присъстват повече на брой
пъти в акордовото съзвучие, а по-маловажните – по-малко. Нарушаването на този принцип от страна на
сериализма предполага ново третиране на оркестровите партии, не според традиционните им функции
при изграждане на хармонията (на сопран, вътрешни гласове и бас), а като отделни персонажи, всеки със
своята роля и значимост. Т.е. фактурното припокриване на оркестровите партии в музикалната тъкан се
явява е нежелателно. С това се оказва, че продължително удвояване в октава и унисон е рядко срещано
явление, като спорадичното застъпване на гласовете се осъществява за съвсем кратко, почти неуловимо
за ухото време. Такъв вид използване на отделните партии (или дори на части от тях в дивизи)
противостои на широко залегналия в оркестровата практика хоров принцип, при който партиите
образуват групови построения със сходни художествено-хармонични функции. По този начин се клони
към камерния принцип, при който всяка партия е като отделен персонаж, натоварен с различни и
незастъпващи с друга партия хармонико-мелодични функции (в това отношение съществува някакъв вид
прилика в третирането на оркестровите партии при интегралния сериализъм и използването на звуковите
обекти при електроакустиката – и в двата случая като персонажи с индивидуално очертани контури).
Примерно за Щокхаузен сериалното мислене е „начин да пристъпи в музиката по релативен начин, като не
привилегирова с нищо звуковият материал. Трябва да се прекрати с йерархията на звуците и Щокхаузен ни показва
музикалните обекти „в същото осветление“, но по един „демократичен“ начин; той твърди, че звездите в небето се
разполагат по този принцип.“ – Белтрандо-Патие, М. История на музиката (част 2). София: Музика, 1999, с. 297.
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Този вътрешно присъщ за интегралния сериализъм подход на третиране на звуковия вертикал определя в
голяма степен и характерните оркестрови похвати като: 1) неудвояване на мелодическите ходове в
унисон (нито в октава); 2) неудвояване на басовата партия в октава (нито унисон); 3) крайно
разнообразяване на различините партии с оглед тяхното диференциране и несливане в обща музикална
роля 62; 4) накъсване на мелодичния профил и фрагментиране на общата линия на партиите с цел
олекотяване на оркестровата фактура (обратния случай на звуково-фактурно уплътняване е възможен, но
в рамките на много дълъг период от време, понеже противното би довело до утежненост на общото
оркестрово звучене). Например дори в по-наситената оркестрова фактура на „Répons“ на П. Булез,
написана през 1985 г., се наблюдава своебразно редуване на различните оркестрови партии/групи и
докато едните изпълняват по-раздвижена мелодико-хармонична постройка, другите са с по-статична
роля; 5) залагане на тембъра и сонориката като способи за ярко разграничаване на различните оркестрови
партиии и фактурни планове; 6) динамическа фрагментираност, ведно с акцентно многообразие,
способстващи за по-ясно разграничаване на отделните темброви линии 63; 7) използване на по-рехава
плътност 64 с цел да се олекоти усещането за тежест при слуховото възприемане на наличната звуковасъбитийна наситеност (което не значи, че няма примери на оркестрово тути, а че похватът на
съсредоточаване на голяма инструментална маса в няколко точки, т.е. пораждане на голяма плътност
посредством удвоявания, като цяло е нежелателно явление и се избягва). Пример за такова тути е
началото на II-част на „Notations“ на П. Булез, чията по-масивна звучност е постигната, освен чрез
количественото натрупване на партии, и чрез употребата на по-плътната по природа звучност на някои
отделни инструменти от медната и ударна групи [нотен пример № 4]; 8) цялостна дисперсност на
фактурата, постигната чрез гореспоменатите похвати. Методът на разслояване се прилага, ако не върху
няколко музикални параметри в съвкупност, то поне върху един от тях. Например в едрия размах на
оркестровото мислене при „Répons“ на П. Булез, постигнат във фактурен план посредством определена
единност между партиите в тяхнато мелодическо движение, ритмика, акценти и т.н., разслоението се
осъществява най-вече във височинния фактор – несъвпадение и неудвояване на тоновете в хармоничния
вертикал, на места наподобявайки клъстероподобна звучност.
В случая това интересно съвместяване на сходство на мелодико-ритмическия рисунък с
несъвпадение на тоновите височини създава характерно звуково трептене, вътрешна подвижност и
напрегнатост на общата музикална картина, която носи усещане, от една страна за звукова пълнота
(понеже повечето оркестрови партии свирят), но от друга – за дисперсност и рехавост по отношение на
плътността на звука (заради липсата на достатъчно удвоявания в унисон и октава). Подобен вид
разпръсната звучност се постига посредством камерното третиране на оркестъра, което явление е
62
Разбира се, има изключения, като например подчертаването на определено метрично времена или акцентирането му
посредтвом по-голяма инструментално-звукова маса или чрез оркестрово тути.
63
Също така характерен оркестров похват е използването на крешендо и декрешендо върху един тон (или съзвучие),
без да има характерен мелодически ход, с което с подчертава повече темброво-колористичната страна на звука, а не мелодикохармоническата.
64
Да не се бърка рехава плътност с рехава динамика: в оркестровата практика съществуват немалко примери на силна
динамика при малка плътност и обратно – на тиха динамика при голяма плътност.
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характерно не само за интегралния сериализъм, но и за други късномодерни направления като например
нова сложност, алеаторика, свободна атоналност и др.

[нот. пр. 4]
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От изредените характерни за интегралния сериализъм оркестрови похвати (идиологеми) се стига до
извода, че стриктното следване на такава композиционна техника поставя граница на иначе необятните
като музикална изразност възможности на оркестъра. С други думи казано, преднамереното и дословно
спазване на композиционната техника на интегралния сериализъм (което в по-късен етап бива осъзнато и
преразгледано) води до по-стеснена оркестрова звучност, която обикновено се характеризира с пределно
комплицирана откъм детайли събитийност, организирана в морфологично сложна и слухово
трудноразчленима сплав. Нейните компоненти влизат в някакъв вид фрагментарно-сонорна
диалогичност, изграждайки по този начин характерната за това направление мозаична-пунктуалистична
оркестрова фактура – богата на темброва обагреност и тънка нюансировка. Като примери биха могли да
се посочат творбите на П. Булез „Notations“, „Le Soleil des Eaux“ 65 и „Répons“ или на К. Щокхаузен
„Punkte“ , „Carré“ и др.

1.2.

Нова сложност.

Това музикално направление възниква първоначално в Англия през 80-те години на ХХ в. като
своеобразна опозиция не само на минимализма и опростяването на музикалния език след 60-те години,
но и на концепцията за алеаторност в музиката. „Така наречената «нова сложност» (от музиковеда
Ричард Туп) отрича примитивизма и минимализма, продължава емоционалната затвореност и
интелектуална рафинираност идваща от нововиенската школа“ 66. При новата сложност е характерно
използването на сложни метро-ритмически съчетания (съпътствани понякога с темпови отклонения), на
мелодически линии с прекъснат и необичаен профил (наситени с резки теситурно-регистрови скокове, а
понякога – и нетемперирани интервали), на необичайни темброви съчетания, на неконвеционална
инструментална техника и др. В оркестрово отношение направлението нова сложност, като представител
на късномодерния авангард, се доближава от една страна до интегралния сериализъм с неговия
детайлизиран начин на нотиране на оркестровите партии, а от друга до алеаториката (с нейната
специфична вътрешно раздвижена фактура) и сонористиката (с характерната ѝ колористична звучност).
Начинът на третиране на оркестъра от авторите, принадлежащи към направлението нова сложност, е в
пряка зависимост от залегналата и отличаващо я от другите направления главна движеща сила –
събитийната наситеност. Това авторово намерение, запечатано в партитурата посредством педантичното
детайлизиране на желаните нюанси на всеки един музикален параметър, намира израз и в самия звуков
резултат. Получената драматургична (и графична) наситеност е тази, която до голяма степен определя
използваните оркестрови принципи и похвати като: 1) „фактурна гъстота“, при която e възможно да
съществува известно разпределяне в небуквално обединение на партиите според тяхната фактурна роля,
водещо до определена релефност и разчлененост музикалната тъкан (например „Plötzlichkeit“ на Б.
Фърнихю). 2) крайно разнообразяване и усложняване на различните партии, понякога с цел да се
разграничат една спрямо друга като отделни персонажи в обща музикална постройка (като при
интегралния сериализъм), а друг път с цел да се обособят в групи, съставяйки различни по своята
Версията от 1965 г.
Божикова, М. Морфология на новата музикална комплексност.
<http://old.artstudies.bg/blog/index.php?navPage=tasks&task_id=99> (17/08/2020)Пак там.
65
66
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функция фактурни пластове. По тази линия на третиране на оркестъра – групиране на партиите според
изискванията на музикалната тъкан – се оказва, че в сравнение с интегралния сериализъм новата
сложност в по-голяма степен спазва някои общоустановени оркестрови принципи (например „Windows
and Canopies“ на Дж. Дилън); 3) накъсване на мелодичния профил, съпроводено с неконвенционално
третиране на инструментите, което обаче не винаги цели височинното фрагментиране и разреждане на
общата оркестрова звучност (като при интегралния сериализъм), а напротив – нейното напластяване и
сгъстяване, на моменти водещо до своегорода „пресищане“, което приканва към използване на
разреждащи натрупаното напрежение епизоди; 4) залагане на сонористични похвати за ярко
разграничаване на отделните оркестрови планове и партии (например „Sea and Sky“ или „The Red Eatrh“
на М. Финиси); (5) динамическа и артикулационна разнообразност и повратливост, водещи до гъвкавост
и непредвидимост на музикалния дискурс; 6) ограничено използване на удвоявания в унисон и октава,
което е обусловено от практическата невъзможност силно усложнените оркестрови партии да се
синхронизират до такава степен, че да свирят в унисон/октава и от идеята да не се утежнява
допълнително и бездруго сгъстената звукова събитийност. В оркестров аспект липсата на такива
удвоявания води до една не много висока плътност на общата оркестрова звучност, от което не следва, че
отсъстват оркестрови тутита, а че похватът на съсредоточаване на голяма инструментална маса в няколко
точки е с по-ограничено приложение. Когато плътността е необходима, се постига повече посредством
качествата на отделните инструменти (предимно медни и ударни) и не толкова чрез похвата на
оркестрово удвояване (например началото на „Sea and Sky“ на М. Финиси); 7) обща разслоеност на
оркестровите партии, което на практика представлява камерният приницип изведен в своята крайност.
По отношение на звуковия резултат това явление, характерно и за други късномодерни направления,
води до по-разпръсната и разединена оркестрова звучност. При новата сложност, за разлика от найхарактерните представители на интегралния сериализъм и алеаториката, се случва оркестровите партии
да се третират не само като отделни/равноправни персонажи в една неразчленима обща звукова маса, а
да са организирани по групи според поверената им различна роля във фактурата, съставяйки така един
разграничим откъм слухово възприемане и с определена релефност оркестров план. Разибра се, подобно
третиране би могло да се срещне при алеаторката и при интегралния сериализъм, но при тях като че ли то
не съставлява такава основна част от общата идиоматика. При новата сложност принципът на
„дисперсност“ се разпростира върху различни музикални параметри (най-осезателно върху височинната
и времева организация на музикалния дискурс, подобно на интегралния сериализъм), като би могло да се
твърди, че именно в това направление принципът на звуково разслояване и диференциране на партиите
намира своето най-голямо приложение. Уместно да се отбележи, че тази крайна диференцираност на
партиите може, съобразно поверената роля в общата фактура, да бъде все пак канализирана и впрегната
за постигането на известна „единност“ (не буквално звукова) в оркестровия план: например в общата
посока на мелодическо движение (но не буквално в унисони); или в подобни ритмико-артикулационни
формули като акценти, атаки (но не в едновременност); или в инструментално-темброви ефекти (но не
дословно съвпадащи) и т.н. и т.н. Оказва се, че въпреки наличието на дисперсност и несъвпадение във
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височинно-времеви план, съществуването на обща обединяваща различните партии нишка, постяваща ги
в положение на взаимозависимост и взаимосвързаност при изграждането на даден оркестров план, е
възможно (например „Plötzlichkeit“ на Б. Фърнихю или „Windows and Canopies“ на Дж. Дилън).
За музикалния дискурс на новата сложност, по отношение на драматургичното изграждане, е
свойствено свръх динамичното развитие, което въпреки че не се отличава с висока степен на събитийна
предвидимост 67, все пак спазва определен логически ход. Ако се сравни с интегралния сериализъм, при
когото звуковата организация води до характерно усещане за безвремева или извънвремева събитийност,
клоняща към отсъствие на линеарна драматургична последователност, то в новата сложност се открива
следването на някакъв вид драматургически стадии 68, а и с това спазването на един по-традиционен
музикален дискурс (примерно „Sea and Sky“ или „Zortziko“ на М. Финиси).
Тенденцията към прекалено усложняване на музикалните параметри, преливаща в „апология на
комплексността“ (като висша степен на контрол над музикалните параметри и истински триунф на
структуралистичния подход)69 води до наситена с вътрешна подвижност, изменчивост и напрегнатост
музикална картина, която като звуков резултат има определени сходства с алеаторната звучност.

1.3.

Алеаторика.

Алеаториката се основава на случайни/произволни решения, можещи да определят както по-крупни
построения (дори цялостната макроструктура на една творба), така и само някои отделни музикални
компоненти с по-тесен обхват. Въвеждането елемента на случайност и неопределеност в музиката може
да се разгледа като: 1) прилагане на произволни процедури (хвърляне на зар, жрейбии и т.н.) за постигане
на фиксиран звуков резултат; 2) прилагане на неопределеност в структурообразуването на творбата
на ниво музикална форма; 3) използване на неопределеността на ниво отделни музикални елементи
като височина/ритъм за постигане на нефиксирано-вариативен звуков резултат. Трябва да се има
предвид, че „структурната алеаторика“ в творби като „Pli selon pli“ и „Répons” на П. Булез, „Available
Forms I & II“ на Ърл Браун и „свободната алеаторика“ като в „Концерт за пиано и оркестър“ на Дж.
Кейдж стоят встрани от настоящото изследване, докато „контролираната алеаторика“ в произведения
като: „Венециански игри“, „Симфония № 2“, „Концерт за виолончело и оркестър“ и „Книга за
оркестър“ на В. Лютославски, представляват обект на изследване.
В оркестровата звучност, заради богатството ѝ откъм темброви и фактурни възможности,
контролираната алеаторна техника намира благоприятна почва за развитие. Тя обаче не винаги
съществува в своя чист вид, а често пъти е в съчетание с други видове композиционни техники, като в
това отношение се отличава от идеологическото доктринерство, присъщо на някои от представителите на
късномодерния авангард. В емблематични за алеаторната техника оркестрови произведения като
Срв. Стоянов, П. Аспекти на стила в музиката. София: Хайни, 2010, с. 152.
Срв. Пак там, с. 164.
69
Срв. Montalvà-Benavent, R. Breve aproximación estético-técnica a la poética musical de Michael Finnissy (1946), a través
de su literatura pianística: la originalidad ecléctica de una voz propia. – В: Espacio Sonoro Nº 44, enero – abril 2018, с.
3.<http://espaciosonoro.tallersonoro.com/wp-content/uploads/2018/02/03.-Ra%C3%BClMontalv%C3%A0_44_2018.pdf>(18/08/2020)
67
68

59

„Венециански игри“, „Симфония № 2“ и „Книга за оркестър“ на В. Лютославски използването на
частична неопределеност, гарантираща контрол над цялостния звуковисочинен и ритмоорганизационен
облик на оркестровата творба, позволява да се постигне: 1) солидна стабилност на формата, даже при
условията на известна подвижност на отделните музикални елементи; 2) звукови конструкции (предимно
при раздвижени многогласни и многоинструментални фактурни построения 70), които се отличават с
особена трептяща, вътрешно наситена, подвижно-вибрираща звучност, труднопостижима посредством
използването на строго фиксиращата нотация:

[нотен пример № 5]

Тези трептящи структури създават особено специфични темброви ефекти, които от една страна се
доближават в известна степен до сонористиката, но от друга се отличават със своята фактурна
радвиженост и полифонична дисперсност. В „Симфония № 2“ на В. Лютославски чрез контролирана
алеаторика се постига едно особено характерно звучене на музикалната материя, което би било
свръхсилите на традиционните изразни средства – „вътрешно „преливане“ на музикалния образ,
стихийно движение на материята, активно развитие на фактурните пластове, изразително и динамично
завършване на отделните дялове, ясни моменти на преход от един раздел към друг“ 71. 3) обща

дисперсност и разслоеност на оркестровите партии (или камерният приницип изведен в крайност), като в
случая на ограничената алеаторика по-разединената оркестрова звучност бива съчетана с потрадиционни оркестрови принципи, придаващи определена фактурна групираност на иначе
разпръснатите инструментални партии. Всъщност в алеаториката се осъществява фактурна разслоеност,
различна по вид и диапазон – от обща дисперсност на оркестровото звучене, създаваща впечатление за
някакъв вид сонорна звучност (но с наситена вътрешна подвижност), до многопланова разграфеност,
породена от напластяването от различно групираните алеаторни блокове. Това струпване на различни,
алеаторно обособени построения напомня на фактурната разноплановост при пластовата полифония, но
използваните похвати за яркото разграничаване на отделните оркестрови планове и партии клонят повече
70
При едногласна (или не много раздвижена многогласна фактура) звуковият ефект постигнат чрез неустановеността на
алеаториката не се отличава особено от този, постигнат посредством точно установеното нотно писмо.
71
Переверзева, М. Алеаторика как принцип композиции. [Докт. теза] Москва: «Московская государственная
консерватория – П. И. Чайковского», 2014, с. 224-225.
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към сонористиката. По отношение на структурообразуващите построения може да се каже, че за
алеаторните звукови конгломерати е характерно да се редуват в определен вид епизодичност, която
обаче не винаги е под формата на блокова последователност. Понякога тя е изложена чрез застъпване,
припокриване или дори в едновременност, влизайки в сложни, многопластови взаимоотношения и
образувайки различни по вид звукови петна и наслоявания, за които е присъщо не толкова фактурната
статика на сонористиката, колкото вътрешно изградената динамична раздвиженост; 4) ограничено
използване на удвоявания в унисон и октава, което е обусловено от практическата невъзможност
алеаторните модели, свирени от всеки инструмент да бъдат до такава степен синхронизирани по между
си (по време и по височина), че да свирят в унисон/октава. Липсата на удвоявания води до сравнително
неголяма плътност на общата оркестрова звучност, т.е. не се наблюдава съсредоточаване на голяма
инструментална маса в няколко точки. При това положение оркестровата плътност в контролираната
алеаторика би трябвало да е сходна с тази на новата усложненост, което донякъде е вярно, но с една
съществената разлика – алеаторните модели понякога мирно съжителстват с други композиционни
техники, като по този начин се облагодетлстват от техните похвати, включавайки удвоявания в унисон и
октава. Ролята на плътността и нейната вариативност в алеаторната музика е изключително голяма, като
понякога приема различни по естество музикални функции. Например в „Книга за оркестър“ на
Лютославски (I ч. и IV ч., до ц. 410) „височинната техника използува различни по плътност звукови
пластове. Основният композиционен принцип, както на отделните структури, така и на цялата форма, се
състои в изменение на плътността на фактурата, в постепенните или резки преходи от една плътност към
друга. Плътността на фактурата в дадения случай изпълнява функцията на хармонически и
формообразуващ регулатор“ 72; 5) безкрайно вариативно разнообразие на отделните партии, но не като в
новата сложност по отношение на теситурно-линеарната фрагментираност на всеки отделен мелодичен
профил спрямо другите, а в смисъл на общата комбинаторика и вариативност в прилагането на отделните
алеаторни модели, гарантираща „несъвпадение“ по време и височина на различните партиите
посредством тяхната разноликост; 6) своеобразно изместване на идеята за „мелодичен профил“ (за
разлика от новата усложненост, където той съществува под формата на крайно фрагментиран образ) с
идеята за „обща звучност“– вътрешно раздвижено, трептящо звуково петно, което понякога може да бъде
съпроводено с известни мелодически ходове, обезпечени от използването на други композиционни
техники; 7) нов начин на третиране на инструменталните групи, който не се отличава толкова със своята
неконвенционалност при самото звукоизвличане на инструментите, колкото с нетрадиционното
съчетаване на отделените партии/инструменти помежду си, при което следваният принцип е на
несъвпадение на височина/ритъм/тембър. Този принцип на несъвпадение, разпрострян на ниво първични
музикални елементи и обхващащ някои отделни параметри на музикалната изразност, е всъщност този,

Спасов, Б. Опит за класификация на съвременните композиционни методи. – В: Музикални хоризонти, 1979, № 9-10 и
1980, № 1, с. 101.
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който властва в контролираната алеаторика. А тя, може да се каже, е въплъщение на дисперсността –
крайна проява на принципа на несъвпадение73.

1.4.

Микроинтервалика 74.

От историческа гледна точка опитите за по-системно използване на микроинтерваликата в
западноевропейската музика, от една страна не представляват ново явление, но от друга – те се
обособяват като нов звуков феномен едва през ХХ в. Именно тогава микроинтерваликата се опитва
своеобразно да се отграничи от спомагателната ѝ функция на „придатък“ към 12-тоновата равномерна
темперация, късайки с някои аспекти от нейната музикална идиоматика и мелодико-хармоничен строеж.
Утвърдената през вековете височинно-интервалова система, довела до определена музикална изразност и
идиоматика, сформират музикална традиция, от чийто обятия съвременната микроинтервалика се опитва
да се откъсне. Това се осъществява посредством своеобразен парадокс: съчетаването на някои
определени черти на същата тази музикална традиция, но променяйки базовите ѝ устои – в случая
интервалово-височинните отношения. Следствията от тази иманетна конфликтност обхващат няколко
измерения: 1) инструментариум: определен вид непригодност за изпълнението на интервали по-малки
от полутон в лицето на традиционните инструменти с фиксирани тонове като пиано, орган, китара и пр.
(частично на духовите инструменти), което предполага създаването на нови такива или някакъв вид
тяхно пригодяване; 2) изпълнителство: определени интонационни затруднения на изпълнителите на
нетемперирани инструменти, които понякога имат нужда от интонационна опора посредством
микротоново настроени инструменти с фиксиран тон (като например специално пригоденото за тази цел
пиано). Проблемите при интонацията особено силно се проявяват при технически сложни или бързи
пасажи, което има пряко отношение към слухово-моторните навици на инструменталистите, утвърдени
през тяхната дългогодишна музикална практика; 3) творчество: от композиторска гледна точка
изграждането на хармоничния вертикал е голямо предизвикателство, криещо немалко затруднения.
Преодоляването на традиционните хармонико-мелодически принципи и смяната им с нови, които
исторически погледнато, не произлизат пряко от някоя „микротонална“ звукова система, се явяват
преграда, която всеки композитор по своему се опитва да преодолее; 4) нотация: микроинтерваликата се
нуждае от специфична за всеки автор система от графични знаци, която да е в състяние да предаде точно
определени височинни характеристики. Тази уникална за всеки автор специфика поражда разединение
във вече общоприетата и дълговековно утвърдена писмена традиция, което от своя страна неминуемо
води до утежняване на цялостния интерпретационен процес – от самото четене до прозвучаването на
творбата.
Парадоксално е, че звуковият резултат на контролираната алеаторика понякога е близък до този на интегралния
сериализъм, упражняващ екстремен контрол върху звуковата материя. Стремежът към дисперсност е това, което ги обединява,
а това, което ги разделя, е начинът на постигане ѝ. Но между двете направления има и друга, по-същностна отлика –
интегралният сериализъм е принцип, в голяма степен изключващ използване на различни от него композиционни техники,
докато контролираната алеаторика не е самодостатъчен композиционен принцип, а се прилага в едновременност с други
техники на структуриране на музикалната мисъл.
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Прилагането на микроинтерваликата към богатата откъм хармоничен вертикал и фактурно
разслояване оркестрова звучност крие множество предизвикателства заради своите вътрешно присъщи
специфики. Тези предизвикателства, в сравнение с камерната музика, са неизмеримо повече, което е една
от причините произведенията за оркестър да са чувствително по-малко. Парадоксалният стремеж е да се
изгради хармоничен вертикал по западноверопейски образец, но чиято интервалова основа е
чувствително променена. В оркестровото изкуство, чиито базови устои са колективното музициране и
хоровият принцип на групиране на партиите, това става особено видно. Поради тази своя вътрещно
присъща специфика, микроинтерваликата се прилага в ограничена степен – тя не се използва в чистия си
и разграничен от 12-тоновата равномерна темперация вид, а напротив – неотграничимо е съпътствана от
унаследената музикално-оркестрова традиция. При различните автори използването на
микроинтерваликата в оркестъра е с различна мяра и художествена цел: една е при Х. Карильо, друга при
А. Хаба, трета при И. Вишнеградски. При Х. Карильо представлява повече едно допълнение/разширение
на 12-тоновата система, като начинът на третиране на оркестъра своеобразно се вмества в рамките на
късноромантическата и умерено-модерна идиоматика („Preludio a Colón“, „Balbuceos“, „Concertino“,
„Horizontes“). В „Preludio a Colon“, чиято трета версия спада повече към камерната музика, е
композирана за инструменти, свирещи различен вид микроинтервалика. В художествено-музикално
отношение микроинтервалността е използванна повече в хоризонтални, постèпенни и глисандиращи
мелодически ходове, които своеобразно украсяват или кръжат около определен тон. Удвоавянето в
унисон и октава е осъществено, но то е възможно, първо заради умерено-бавното темпо и второ, заради
плавните и ненакъсани мелодически ходове. Включването на инструменти с фиксирана височина (арфа и
китара) също спомага за по-точното интониране на останалите изпълнители. Въпреки тези слухови
опори, осъществяването на интонационно-стабилна октава в известна степен е компрометирано при
инструментите с нефиксиран звук (примерно удвояването в 2 октави между Vn.I и Vc. в 1 т. след ц. 5).
При А. Хаба и И. Вишнеградски, въпреки че микроинтерваликата не се явява като същностно
определящ оркестрацията фактор, а само като допълнителен и съпътстващ елемент, нещата стоят поразлично – оркестровият език клони повече към модерния авангард с присъщата му дисонантна звучност
и обща музикална изразност. Всъщност доколко даден автор може да бъде причислен към направлението
микроинтервалика зависи най-вече от степента и контекста на нейното използване. Например
микроинтерваликата при А. Хаба е силно застъпена в неговите „Струнни квартети“, докато в
оркестрови творби като „Matka“ или „Přijď království Tvé“ намира по-ограничено приложение. В
последните използваните оркестрови похвати са подчинени на следваната от автора естетическа линия на
късномодерния авангард и микроинтерваликата се явява като помощно средство, допринасящо в тази
посока. Сходно е положението на микроинтерваликата в оркестровите творби на И. Вишнеградски: „Пет
вариации без тема и заключение“, „Симфония в една част“ , „Premier fragment symphoniquе“, „Étude sur
les mouvements rotatoires“. Всъщност микроинтервалността в малка степен засяга оркестровите похвати.
От по-голямо значение е следваната от автора естетическа линия на развитие, която по отношение на
третирането на оркестъра се оказва доста по-съществена. В този смисъл разглеждането на оркестровите
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похвати в направлението микроинтервалика се оказва в известна степен неуместно, тъй като тя не е
опраделящият фактор в третирането на оркестъра. Но, разбира се, трябва да се вземат под внимание
нейните особености по оношение на удвояванията в унисон и октава, както и специфичните затруднение
в изпълнителската техника. Освен гореспоменатите Х. Карильо, А. Хаба и И. Вишнеградски,
съществуват и други композитори, които в произведенията си по своеобразен начин използват интервали
по-малки от полутон и биха могли в някаква степен да бъдат съотнесени към микроинтерваликата. Това
са например Сампо Хаапамеки („Velinikka“ , „Kirjo“, „Design“, „Концерт за пиано“ и "Fresh"), Морис
Оана („Гробът на Дебюси“, „Буквар на Федра“) и Ален Банкар („Игри за светлина“). Но също така
съществуват комопозитори, използващи микроинтервалови съотношения, но чието творчество трудно би
могло да причислено към това направление. Такъв е случаят например с принадлежащия към
спектрализма Микаел Левинас („Rebonds“), при когото микроинтервалността не е вкарана в присъщия ѝ
хармонично-височинен контекст, а е натоварена с друга смислова задача – да допринесе за тембровосонористични цели. Друг случай е повлияното от индийската музика и трудноопределимо като
музикален стил творчество на Дж. Шелси, което също не може да се причисли към направлението
микроинтервалика, въпреки използваните специфични височинни съотношения („Quattri Pezzi (su una
sola nota)“, „Anahit“и „Uaxuctum“).

1.5.

Електроакустика.

В сравнения с други късномодерни музикални направления ярко отличаващ белег на
електроакустичната музика е нейният изключително специфичен начин на работа – снабдената със
съответната музикална технология музикална лаборатория/студио и въплътилият творческите замисли
на композитора звуков носител. Звукообразувателната и преобразувателна апаратура е с ключова роля,
явявайки се същностноопределяща за това направление, тъй като именно от техническото боравене с нея
зависи в голяма степен музикалното „качество“ на творбата. Автори, които могат да се причислят към
това музикално направление, или които в определен период са творили в тази област, са К. Щокхаузен,
П. Булез, Б. Мадерна, Л. Берио, А. Пусьор, Я. Ксенакис, Д. Лигети, Дж. Кейдж, Л. Ноно, Г. Кьониг, Иво
Малек, Люк Ферари, Франсоа-Бернар Маш, Франсоа Бейл, Бернар Пармежиани и др.
Ако се разгледа в своя типологизиран начин на взаимодействие с оркестъра, в електроакустичната
музикална практика биха могли да се разграничат четири подхода: 1) електроакустичният запис не влиза в
пряко (едновременно) звуково взаимодействие с акустичните инструменти при изпълнението на творбата,
явявайки се под формата на своеобразен електроакустичен епизод в музикалната форма (напр. „Пустини“
на Е. Варез); 2) предварително записаният електроакустичен материал прозвучава едновременно с живото
оркестрово изпъление на инструменталистите, което предполга наличие на нотирана партия на
магнетофонната лента, служеща за ориентир на диригент и изпълнители (напр. „Дезинтеграции“ на Тр.
Мюрай); 3) елктроакустичният елемент променя някои от параметрите на живозвучащия оркестров звук в
момента на неговото инструментално изпълнение; 4) електроакустичната музика не се свежда само до
преобразуване на оркестровия звук, а се генерира в момента на живото изпълнение, бидейки така част от
инструменталния колектив.
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Пример за първия вид взаимодействие между електроакустика и оркестър е спадащата към
началния студиен период на развитие на музикалните технологии творба на Е. Варез – „Пустини“,
написана между 1950-1954 г. Тя е предназначена за 20 изпълнителя и магнетофонни ленти, като
инструменталният състав на оркестъра е от: 2 флейти (и 1 пиколо), 2 кларинета (и 1 бас кларинет), 2
валдхорни, 3 тромпета (един в D и два в С), 3 тромбона, 2 туби (басова и контрабасова), 1 пиано и 47
ударни инструмент, последните обслужвани от петима изпълнители. В оркестровата партитура на Варез
нотацията на предварително записаните магнетофонни ленти отсъства, понеже музикалното
взаимодействие между тях и оркестровата формация се осъществява във времева последователност, а не в
едновременност (за разлика от „Контакти“ на Щокхаузен). Т.е. когато звучи записът, оркестърът
паузира, а когато оркестърът свири, записът паузира. И така съществуването на нотирана партия на
магнетофонните ленти, която да служи за ориентир на диригент и оркестранти, се оказва излишно.
В написаната през 1982-83 г. творба на Тр. Мюрай „Дезинтеграции“ за 17 изпълнители и магнетофонна
лента случаят е различен – наличието в партитурата на нотирана партия на записа се явява жизнено
необходимо за прозвучаването на творбата, понеже оркестър и запис звучат в едновременност.
Поместените в оркестъра инструменти включват: 2 Fl. (+ пиколо и алтова флейта), 1 Ob. (+ англ. рог), 2 Cl.
in B (+ бас кларинет), 1 Fg. (+ контрафагот), 1 Cor., 1 Tr. in „C“, 1 Trb., 1 Pno, 2 Vni., 1 Ve, 1 Vc., 1 Cb. и
множество ударни (вибрафон, маримба, камбанки, антични чинели, там-там, гонг, маракаси, дървено
блокче и пр.). По-силното присъствие на духови инструменти може да бъде обяснено с принадлежността
на Мюрай към направлението спектрализъм, което предпочита ясния и изчистен тембър на духовите
инструменти пред щрайховата звучност.
Любопитен пример е написаната през 1972 г. творба на финландския композитор Ейноюхани
Раутаваара (1928-2016) наречена „Cantus Arcticus“, с подзаглавие „Концерт за птици и оркестър“, за
магнетофонна лента и оркестър. В нея инструменталният колектив и записът си взаимодействат на живо
и в едновременност, като звуците от лентата не са нотирани в оркестровата партитура. В случая
фиксирането им върху нотен лист би било излишно занимание, понеже поверената им за изграждането на
музикалната тъкан роля просто не го изисква. Звуците от магнетофонната лента са на птичи песни,
записани в близост до Северния полярен кръг и около блатата на Лиминка в северна Финландия, които
пресъздават музикално-природна картина, присъстваща почти по цялото протежение на творбата. Тя
понякога наподобява на музикален фон, но тази пронизваща и съединяваща драматургична нишка е, не
само буквална звукова препратка към „птичите песни“, а ключов фактор за общото композиционно
изграждане, бидейки един от неговите основни стълбове. Но в тази музикална роля елементът и нуждата
от точно метро-ритмическо и времево съвпадение с инструменталистите от оркестъра отсъства, с което
наличието на нотирана „партия“ на птичите песни от записа в общата оркестрова партитура става
излишно. Важно е да се отбележи начинът, по който тези предварително записани на лента звуци биват
третирани, доста различаващ се от общоприетия от електроакустиката метод на манипулиране на звука и
техническата му обработка.
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Съществуват и други творби, които включват електроакустичен запис в оркестровото изпълнение,
като например „Lumina“ (за 12 струнни и запис) на Иво Малек или балета „Kraanerg“ на Я. Ксенакис,
които също могат да бъдат поотделно разгледани. Звуковото взаимодействие между симфоничен
оркестър и електроакустичен запис се проявява в най-различни варианти в това музикално направление,
но ако се вгледаме в тяхната сърцевина, ще се види, че всъщност записът не се третира собствено като
„участник“ в инструменталния колектив. Такъв би бил, ако се подчини на теситурно-акустичния (или
поне тембров) принцип, заложен в групирането на инструментите в оркестъра. Т.е. ако електронния
запис се разглежда като една партия или еднородна група от партии, имитиращ принципа на обособовяна
на групите на лъкова, дървена, медна и ударна, вероятно би станал част от него под формата на
„електроакустична група“. Но по начина, по който е третиран си остава елемент, привнесен отвън, и
чуждо на оркестровата звучност тяло. В този ред на мисли електроакустичен запис и оркестрова звучност
не образуват единно цяло, а се намират в ситуация на противостоене един спрямо друг. Това в една или
друга степен проличава в партитурите – при едни по-завоалирано, при други – по-ясно. В повечето от тях
обаче, за да може да се замаскира това усещане за другост на електроакистучния запис (с постоянната му
звуково-темброва разнообразност и изменчивост) спрямо оркестровата звучност, самият оркестров
колектив започва да се третира по сходен на електроакустичната музика начин, впрягайки най-различни
нехарактрени и нетипични за традиционната инструментална техника похвати на звукоизвличане. Така
звучността на оркестъра имитира звучността на електронния запис, което само по себе си показва на кое
от двете се отдава първостепенно значение 75. Въпросът е дали би могло да съществува обратния процес –
електроакустичният запис да се явява подчинен на оркестровите принципи и така да е неразривна част от
инструменталния колектив. Или това за електроакустиката би представлявало своегорода идеологическо
предателство спрямо собствените естетически принципи на рушене на традицията и на „чистия тон“
(които са залегнали в основата на оркестровата звучност). Теоретична възможност за такова изследване
остава, като че ли в известна степен, недостатъчно разработена 76.

1.6.

Спектрализъм.

Спектралната музика основно се свързва с композиторите от френската „Groupe de l'Itinéraire“
(особено с Ж. Гризе и Тр. Мюрай), както и с немската група „Feedback“ и румънския „Hyperion Ensemble“.
По своята същност спектрализмът, със своите специфични принципи на композиране и средства за
реализиране на музикалния замисъл, представлява доста интригуващо, хибридно музикално явление, в
чиято основа стои особеното третиране на тембъра. По отношение на композиционния процес
спектрализмът би могъл да бъде разглеждан като производен на електроакустичния лабораторен начин на

75
Наример в „Mixtur“ (от 1964 г.) на Щокхаузен е постигнато много хомогенно и интересно сливане на така
различните оркестрови и електронни звучности, като за законодателен принцип в тяхното съвместяване е използвано
присъщото за електроаукистиката специфично третиране на звука.
76
Интересен е случаят с „Répons“ на П. Булез, където елктроакустичесният елемент е вплетен в композиционната
тъкан като неотделима част от оркестровата фактура или пък този със „Stop“ на К. Щокхаузен, при който елктрониката също
е неразривно свързана с общата акустична звучност.
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изследване на физико-акустичните свойства на звука 77, чието приложение обаче се вмества в рамките на
един (да го наречем) по-традиционен интсрументариум в лицето на акустичните инструменти (за разлика от
изкуствено манипулирания звук и неговото електронно възпроизвеждане при електроакустиката). От
художествено-музикално гледище спектрализмът е сред направленията, в чиято естетика особено място
заема тембърът.
По отношение на оркескрацията в спектрализма, въпреки широкообхватността на това понятие,
съществуват определени характерни идоматични похвати, които в някаква степен го отличават от
другите съвременни музикални направления. Като изходна точка може да се приеме третирането на
симфоничния оркестър в рамките на един общ за цялостния инструментален състав колективен принцип,
при което оркестровата звучност наподобява на своеобразна „оркестрова сонограма“ на спектъра на
определен тон и съответната му изменчивост във времето. Това, разбира се, не представлява едно просто,
механично пренасяне на спектралната сонограма към спецификата на оркестровата звучност, а напротив
– предсавлява акт, при който тя бива творчески преосмисляна, променяна и трансформирана, ставайки
така основата за определено музикално-драматургично развитие. Например началото на „Partiels“,
която е III ч. от цикъла „Акустичните полета“ („Les espaces acoustiques“) на Ж. Гризе, със средствата на
симфоничния оркестър и чрез предварително реализираната в Лабораторията по Музикална Акустика
сонограма, се пресъздава спектъра на изсвирен от контрабас тон Ми от контраоктава (41 Hz) в пицикато,
чийто спектрален анализ служи за модел в началото на частта 78.

[нот. пр. № 6]
Своебразно изключение са Хюг Дюфур и Клод Вивие, които не прибягват до лабораторно-аналитичните методи в
изследването спектъра на звука, а посредством музикалния си усет и опитност разглеждат акустическите му характеристики.
78
Вж. Воденичаров, Я. Спектралната музика. Бургас: Либра Скорп, 2009, с. 29-30.
77
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В целия този процес първоначалният звуков материал, имащ ролята на творчески импулс, може в
зависимост от авторовата интенция да претърпи драстични видоизмения и преобразувания. И все пак по
този, така да се каже, „сонограмен“ признак (основополагащ за направлението) спектралната музика
имитира по един своеобразно-оркестров начин някои използвани от електроакустиката звукообразуващи
принципи. Идейният импулс от първоначалната звукова сонограма бива творчески преосмислен и
въплътен в оркестров език, при което се наблюдава съпоставяне на различни по вид звучности,
имитиращи различни хармонични спектри, претърпяващи разнолики музикални трансформации.
Например в такт 3 „Gondwana“ на Тр. Мюрай симфоничният оркестър и неговата звучност имитира
спектъра на звука на камбана и медни духови инструменти.
За спектралната музика е характерна определена времева продължителност, звукова дълготрайност
и издълженост, с афинитет към определен вид статичност или преливащи една в друга неподвижности,
които спомагат различните по строеж и звучност хармонични вертикали да бъдат детайлно и разбираемо
представени. В редуването на тези звукови комплекси често се използва похват (понятийно
трудноопределим), при който се постигат преливащи една в друга звучности, чиито граници са с неясно
размити контури, образувайки „хармонично-спектрална мъглявина“ 79. В тези звукови епизоди отсъства
яркото подчертаване на гласове и на полифонични линии, които остават замаскирани в едно интровертно
звуково развитие. Когато са налице по-ясно доловими мелодически движения, то те са в рамките на
общата звучност. А открояването на някой, явяващ се в ролята водещ, или носител на определен вид
мелодика, глас представлява по-скоро нехарактерно ялениe. За изграждането на такъв размит
хармоничен вертикал, с мъгляви и неясни граници, често се прилагат различни по вид застъпване,
преплитане и наслагване на звучности 80 (съответно гласове и оркестрови партии), но също така не е чужд
прийом и съпоставянето на разнородни фактурно-темброви звукови комплекси (IV ч. „Modulations“ от
„Акустичните полета“ на Ж. Гризе. Би могло да се каже, че в тези звукови структури се търси не
толкова морфологична релефност и разграфеност, а напротив – слятост и цялостност, образуващи
слаборазчленим звуков конгломерат, при който използването на оркестров педал/оргелпункт, създаващ
необходимата стабилна хармонична основа за вертикалното надграждане, е характерно явление.
По отношение на времевата организация на музикалния дискурс спектрализмът е характерен със
своята непрекъсната, разтеглива звучност и бавен музикален поток, чиято продължителност е получена,
или посредством използването на по-дълги нотни стойности, или чрез бързото и постоянно редуване на
по-кратки трайности (трилери, тремоло вибрато/легато, бързи низходящи или възходящи пасажи и пр.) в
общи звукови агломерати 81. Такива вътрешно раздвижени и трептящи сруктури със своята органична
цялостност и вибрираща неспокойност наподобяват звуковия ефект, постигнат посредством

Пак там, с. 53.
Например творбата „Saturn“ на Хюг Дюфур.
81
Знакови в това отношение могат да се счетат творбите „Saturn“ на Х. Дюфур или „Ethers“ на Тр. Мюрай, при които
се наблюдава един нескончаем, трансформиращ се във времето музикален поток. А в „Gondwana“ от Тр. Мюрай преливането
и разтегливостта на звученето са съпътствани от липсата на моменти на тишина – в цялото произведене отсъства генерална
пауза.
79
80
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контролираната алеаторика. Но за разлика от нея, при която в съчетание с други композиционни техники
е налице определена метро-ритмическа релефност и мотивна дискретност, при спектрализма преобладава
усещането за преливане и преобразуване в една общо взето непрекъсната и слаборачленима откъм
съставни части звучност, която се характеризира с обща ритмическа аморфност и липса на периодична
метрика, а музикалната фактура е с пластично застъпващи се, преливащи и въобще неустойчиво
трансформиращи се граници 82 („Еthers“ на Тр. Мюрай).

1.7.

Сонористика и брюитизъм.

По своята същност сонористиката и брюитизмът представляват специфичен начин на третиране на
фактора „тембър“ в музикалната композиция, което ги поставя в определена родственост като вид
музикални направления. Най-голяма заслуга за разгръщане на сонористиката имат преди всичко на
полските композитори, особено на К. Пендерецки („Плач в памет на жертвите от Хирошима“,
„Полиморфия“), Х. Гурецки („Генезис-II“, „Инструментални напеви“) и др. В творчеството на В.
Лютославски сонорните звучности често са в съчетание с широката употреба на контролирана алеаторика,
същностна за неговия стил на писане, нещо което се наблюдава и у К. Пендерецки. Представителни
примери за полския соноризъм включват произведения като „Anaklasis“, „Плач в памет на жертвите от
Хирошима“, „Строфи“, „Струнен квартет № 1“ и „Полиморфия“ на К. Пендерецки, „Scontri“ и
„Genesis II“ на Х. Гурецки, „Riff 62“, „Générique“, и „Diphtongos“ на Войчех Киляр, „Les sons“ и
„Improvisations sonoristiques“ на Витолд Шалонек, както и творби на Тадеуш Баирд, Казимиеж Сероцки,
Влодзимиеж Котонски, Андрей Доброволски и Богуслав Шафер 83.
По отношение на третирането на оркестъра сонористиката има немалко заслуги в изнамирането на
интересни звукосъчетания, които от една страна преразглеждат традиционния оркестров вертикал
(построен въз основа на обертоновия принцип и в крайна сметка целящ вертикалното равновесие в
определено хармонично-функционално движение на гласовете), но от друга запазва ансамбловостта на
оркестровия колектив (която се явява нужна за осъществяването на звуковите петна/картини). В случая на
сонористиката нарушаването на обертоновия принцип не се явява самоцел от деструктивен тип (като
например при интегралния сериализъм), а е по-скоро естествено следствие при постигнето на целта –
звуковия ефект. Той е художественият център, а неспазването на традиционните установености е просто
последица. Като основна стратегия при изграждането на „звуков ефект“ е недефинираността – т.е.
музикалното построение да не се разглежда като мелодия, хармония и бас, а като нещо, чиито контури са
размити. Тази нефиксираност и размитост се постига посредством различни композиционни и оркестрови
похвати, които могат да варират в широки граници, но стратегията на размитост да си остане неизменна.
82
Пример за такъв вид третиране на музикално-оркестровата звучност са III и IV части от „Акустичните полета“ на
Ж. Гризе.
83
Ако сонористиката се разбира като „специфично разглеждане на тембъра“, тогава под нейния знаменател биха могли
да попаднат редица автори и произведения. Например като сонорен композитор често пъти се разглежда Д. Лигети
(„Аtmospheris“, „Voluminа“, „Apparitions“, „Aventures“ и „Requiem“ за сопран, медзосопран, два хора и оркестър), но за
сонорист би могъл да бъде смятан и повлиялият спектралистите Дж. Шелси („Четири пиеси върху само една нота“, „Анахит“
и „Uaxatum“). Но сонорността може да бъдат срещана не само като общ принцип на изграждане на цели произведения, а и като
отделен елемент в общата композиция, даващ опроделено разнообразие в цялостното ѝ звучене.
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Вече в конкретно-технологичния начин на осъществяване на това размиване могат да се наблюдават
различни варианти: 1) по отношение на височина на звука – нефиксирани клъстероподобни последования,
които могат да бъдат както статични (в блокови построения), така и подвижни (разширяващи и
стесняващи обема си, глисандиращи или и двете в едновременност), но могат да се развиват и на основата
на полифоничното движение (при което се образуват различни полифонични пластове) или да
представляват колебание във височината чрез различни видове вибрато (при щрайх). Тези способи могат
да се намерят в множество произведения като например в предназначените за лъкови инструменти
„Anaklasis“, „Плач в памет на жертвите от Хирошима“ и „Полиморфия“ на К. Пендерецки; 2) по
отношение на метроритъма – наподобяващи алеаторна импровизираност звукови картини, съставени от
отчетливи, но краткотрайни звуци (наподобяващи ударни инструменти), например pizz. в щрайх,
неконвенционални звуци като удари по струните и по корпуса, различни видове триене и пр., които
създават усещане за определен вид метроритмически хаос („Полиморфия“ и „Aнакласис“ на К.
Пендерецки); 3) по отношение на тембъра – постигане на ефекти на слухова неяснота (необичайност),
посредством: специфична атака на тона; ритмическо раздробяване; използване на сурдина; свирене с лъка
върху/зад магаренцето или струнника (при щрайх), флажолети в щрайх или други видове нетрадиционни
звучности („Плач за жертвите от Хирошима“. 4) по отношение на динамиката – денатуриране на
естествения щрайхов звук, посредством специфично използване на динамиката, което може да се случи в
съчетание с темброви и ритмически промени като например флажолети в ритмическо раздробяване („Плач
по жертвите от Хирошима“ началото, т. 47-48 и на други места); 5) по отношение на фактурата –
съчетаване на различни сонорни ефекти в едновременност, с което се постига напластяване на различни по
звуков строеж фактурни планове, като се създава многоизмерност на оркестровата тъкан („Aнакласис“ и
„Полиморфия“ на К. Пендерецки).
В „Атмосфери“ на Д. Лигети се прави още една крачка напред в размиването на музикалния
дискурс, при което се наблюдава: „непрекъснат поток от неясни звукови образувания – гъсти или рехави,
мъгляви или по-релефни, приглушени или по-резки; редуват се различни регистри, фино модулирайки
различни цветни нюанси, но при тези калейдоскопични размествания нищо ‘не се образува’ и музиката,
според самия композитор, си остава статична, при все че в дълбините на тази неподвижност се случват
някои вътрешни изменения“ 84. Това има пряка връзка с лабирнтните и мрежовидни фактурни построения,
като в случя е използваната техника на мрежовидно изградена тъкан (посредством неразграничими в
общото цяло отделни гласове), наричана от него „микрополифония“.
В сравнение със „сонористиката“, музикалният „брюитизъм“ е доста по-тясно музикално движение,
което целенасочено използва шума като основен градивен елемент за композиционното изграждане.
Навлизането на шума в музиката само по себе си поражда ред въпроси и предизвикателства – как да се
твори с шума, както дотогава се е правило с чистия тон? Т.е. как да се подмени основата на
западноевропейската музика (чистият тон) и в същото време да се продължи да се твори в рамките на
Житомирский, Д., О. Леонтьева, К. Мяло. Западный музыкальный авангард после второй мировой войны. Москва:
Музыка, 1989, с. 26.
84
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нейната традиция (инструментариум, мелодико-хармоничен вертикал и пр.)? Този крещящ въпрос стои
при брютизма и, подобно на микроинтерваликата (подменяща интерваловата система на
западноевропейската музика), поражда низ от композиционни и музикално-технологични трудности. В
частност на оркестровото изкуство изграждането на звуков вертикал, чийто състав единствено или
предимно от шумове, само по себе си е вече проблематично. В оркестъра вътрешно-теситурното делене на
инструментите (в самите групи) на сопранови, алтови, тенорови и басови би се явявало в твърде условен
вид, понеже как да стане, ако става въпрос за шумове, а не тонове? При брюитизма идеята за изграждане
на звуков вертикал (който на практика вече няма да е „хармоничен“, понеже няма да е с тонове с
определена височина) се нуждае от преразглеждане. Всъщност самата идея за „вертикал“ е нужно да се
преосмисли. Това поставя под въпрос цялото разбиране за оркестър като такъв инструментален колектив,
чиято най-същностна черта се явава многогласната хармонико-полифонична тъкан. Друг немалък проблем
е инструментариумът – как да се извличат шумове от инструменти, предназначени да свирят чисти
тонове? И тук идва проблемът с нотацията: как тези шумове ще се нотират, при положение, че вече има
утвърден нотопис за инструментите с определена височина? И в крайна сметка това не предполага ли
съществуването на нова техника на изпълнение при инструменталистите? За да се разрешат всички тези
проблеми необходимо се оказва същестуването на нова философска трактовка на разибрането на звука,
като музикална ценност, чиито принципи да са в състояние да обезпечат множеството различия с
традиционната музика, основаваща се на чистия тон. Знаково в това отношение е творчеството на Х.
Лахенман, който се стреми да се доближи до звуковия резултат на електроакустиката, но използвайки
традиционни акустични инструменти. Всъщност в музиката на Лахенман „хармоничният“ вертикал не е
съставен от чисти тонове и по същество не е „хармоничен“, а „звуков“ и височинното разделяне на
инструментите на сопранови, алтови, тенорови и басови звучи някак несъстоятелно или има смисъл само
от акустико-инструментална гледна точка. По отношение постигането на различни по вид шумове от
инструменти, които по същност са предназначени да свирят тонове, се прилага „неконвенционална
инструментална техника“. Това на практика представлява всичко, което по някакъв начин денатурира
естествения звук на инструментите, т.е. чистия тон. Това са най-различни похвати на почукване, триене,
стържене, удряне, вдухване, свистене и пр., за които се изисква специална изпълнителска техника и дори
специфични инструментални сръчности. За да може да се нотират тези несвойствени за инструментите
звуци се прилага и специфичен вид нотация. При използването на оркестровия колектив Лахенман
изхожда най-вече от физико-акустичните особености на всеки инструмент, при което като основна
стратегия на ансамблово третиране на колектива се използва камерният принцип (явявайки се може би
естествено следствие от техническите трудности при евентуалното прилагане на хоровия тип изпълнение
на оркестровите партии при по-голям брой изпълнители). Като цяло подходът в третирането на оркестъра
цели постигането на необичайни звучности и съчетиния, наподобяващи електроакустичната музика, но не
толкова посредством оригиналност в оркестровото смесване на традиционни начини на звукоизвличане
(какъвто беше разгледаният пример „Атмосфери“ на Д. Лигети), а повече чрез прилагането на разширени
и неконвенционални инструментални техники. В този смисъл използваните от Лахенман оркестрови
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похвати почти изцяло почиват върху нетрадиционното третиране на инструментите, което ги поставя
повече в областта на инструментознанието, отколкото собствено в оркестрацията. Изначално
деформираният звук е основата, върху която се гради неговата оркестрова звучност. В немалко негови
творби като например „Air“, „Kontrakadenz“, „Concertini“, „Mouvement (– vor der Erstarrung)“ и
„Schreiben“ могат да се открият най-разнообразни като инструментална техника начини на
звукоизвличане, които дават най-причудливи и изненадващи темброви и оркестрови резултати. Други
композитори, които може да бъдат причислен към брюитизма са: Салваторе Шиарино („Un'immagine di
Arpocrite“, „Flos florum“, „Morte di Borromini“, „L'immaginazione a se stessa“ , „Un immagine di Arpocrate“
и „Efebo con radio), училият известно време при Лахенман испанец Мануел Идалго („Harto“, „Einfache
Musik“, „Física“) и Хосе Верду („Aуura“, „Elogio del transito“, „Розата и славеят“).

1.8.

Експериментална и концептуална музика.

Експерименталната музика, и въобще експерименталността в музикалното творчество, може да се
охарактеризира като опит за разширение на съществуващите възгледи за музиката, което може да засяга
една или повече музикални области – звуков хоризонтал/вертикал, метроритмика, структурообразуване,
композиционна техника, инструментариум и пр. Под названието експериментална музика биха могли да
бъдат включени множество автори, чието творчество трудно се вмества в конкретно направление или
което е прекалено новаторско за възгледите на времето си. Като такова може да се спомене например Е.
Варез (предизвикал истинска революция по отношение инкорпорирането на шума в музиката), Д. Лигети
(микрополифонията в неговите оркестрови произведения, както и хармоничните и метроритмични
нововъдения в по-късното му клавирно творчество), микроинтерваликата на А. Хаба и И. Вишнеградски,
нововъденията на Х. Коуел, оркестровото творчество на Дж. Шелси, някои творби на Щокхаузен
(например „Хеликоптер-щрайхквартет“), радикалните и клонящи към концептуализма разбирания за
„музикално“ на Дж. Кейдж и т.н. и т.н. Различните по вид новаторство и експериментаторство в
музикалната практика са явления с определени традиции и намират многолико приложение в различни
късномодерни музикални течения. Вече „концептуалността“ в музиката представлява отсносително
късно явление – първоначално съвкупност от единични творби на автори, принадлежащи към различни
направления, а едва на по-късен етап може да се каже, че придобива очертанията на отделно течение.
Например „Симфонична поема“ за 100 метронома на Д. Лигети и емблематичното „4’ 33” на Дж. Кейдж
се считат за концептуални творби, но трудно тези двама автора, особено Лигети, биха могли да бъдат
причислени към направлението концептуализъм. Вече някои по-млади творци като например Йоханес
Крайдлер (1980 - ), със своите предизвикващи полемика произведения („Charts Music“, „Fremdarbeit“ и
„Minusbolero“), или Дженифър Уолши (1974 -) и Стефан Принс (1979 - ), удобно се вместват в руслото на
концептуалното изкуство, подвизавайки се в тази гранична за музиката област.
По отношение на оркестровите тенденции в експерименталната и концептуалната музика (поради
вътрешната им специфика на всяка една поотделно) е трудно да бъде съставена дори и приблизителна,
очертаваща в най-общ план характеристика. За концептуалната музика, имайки предвид присъщото
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изместване на фокуса от музикалното към немузикалното, от звука към идеята, не би било пресилено да
се каже, че приносът ѝ към оркестровото изкуство е незначителен. А съществуването на малък брой
оркестрови творби в концептуализма някак ни навежда на мисълта, че този инструментален състав като
че ли е прекалено разточително средство за изразяване на идея, чието реализиране може да се осъществи
и чрез по-малка музикална формация. Заради слабозастъпеността на оркестровото творчество и дори
неговата несвойственост за това направление, да се разглеждат оркестровите тенденции в
концептуализма би се уподобило на академичен формализъм, лишен от съдържание и смисъл, заради
което ще бъде отбелязана само тяхната смислова несъстоятелност. Относно експерименталната музика
такова разглеждане е възможно, стига да се има предвид присъщата за всеки автор/творба индивидуална
разноликост. Така единствено целесъобразен метод на изследване е всяко композиторско творчество да
се разглежда като отделно явление, със своите собствени, вътрешни специфики, което на практика
означава, че извеждането на общи оркестрови тенденции е почти невъзможно. В случая ще се спрем на
три различни вида експериментиране в сходни, но все пак различни направления: сонористика,
брюитизъм, влияние от неевропейски култури. В първия случай става въпрос за микрополифонията на Д.
Лигети („Лонтано“ и „Aтмосфери“), която може да се окачестви като някакъв вид експеримент в
областта на сонористиката. Изведената в крайност форма на многогласие, структурирана по подобие на
клъстер, е разтворена в метроритмическа аморфност, създавайки специфична сонорна звучност.
Интересно е, че при нея не толкова тембърът се явява главен способ, а полученият резултат се явява
следствие от определен начин на струпване на полифонични гласове като тембров пласт. Така за
сонорността на произведението като определящ фактор се явява многогласието. Във втория случай става
въпрос за експериментиране в областта на тембъра, при което като изходна точка се използва шумът,
произведен от акустични ниструменти. Радикалният възглед на Х. Лахенман се състои в намерението да
се изгради оркестрова творба въз основа на различни по вид шумове. Това се постига чрез
неконвенционалното третиране на инструментите и на изпълнителската техника, при което звуковият
резултат в известна степен наподобява електроакустичната звучност („Mouvement“). От гледна точка на
естетика творчеството на Лахенман може да се отнесе към брюитизма, а от композиционни принципи –
към нова сложност. В третия случай става въпрос за експеримент в областта на оркестрово-хармоничния
вертикал, вследствие на влияние от неевропейски културни традиции (в случая обертоновата природа на
Индийската музика), при което тембърът е от основно значение – възгледът на Дж. Шелси за изграждане
на оркестрова творба въз основата на идеята за „един тон“ в „Четири пиеси върху една само нота“.
Интересно е, че Д. Лигети посредством струпването на множество полифонични гласове постига
темброви-сонорен резултат, а Дж. Шелси посредством тембровото третиране на тона постига
многогласен оркестров вертикал. В опит да се изведе все пак някаква обща тенденция в третирането на
оркестъра при експериментализма, би могло да се каже, че изборът и извеждането в крайност на
определен параметър/похват/приницип, е общият знаменател между различните автори в това
направление. При Лигети е многогласието, обслужващо сонорността, при Лахенман –
неконвенционланото третиране на инструментите, обслужващ наподобяващата на електроакустика
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звучност, а при Шелси – минимализирането на звукивисочинния параметър, обслужващо обертоновата
сонорност.

1.9.

Други видове авангард

Немалко автори от късномодерния период, дали заради специфичната си композиционна техника
или заради особените си идейно-естетически виждания, някак не се вместват в „калъпа“ на досега
изброените авангардни направления като интегрален сериализъм, нова сложност, алеаторика, спектрализъм,
сонористика, микроинтервалика и пр. Такива композотири, които не могат да бъдат еднозначно причислени
към гореспоменатите направления, въпреки своята принадлежност към музикалния авангард, са например:
Д. Лигети (който и не желае да бъде категоризиран), Я. Ксенакис (имащ собствен стил музика, наричана от
него стохастическа), М. Кагел (осмиващ всякакъв вид музикални стилове и установености), К. Пендерецки
(първоначално числящ се към полския авангард, а впоследствие с неоромантическа насоченост, обаче
неабдикиращ от авнаградните похвати) и др. Творчеството на всеки един от тях има подчертано
индивидуална физиономия и представлява неподатливо на теоретична квалификация музикално явление. В
такъв смисъл определянето на тяхната принадлежност към дадено авангардно направление представлява
трудност, която някои автори заобикалят, използвайки широкообхватни и нищо неопределящи понятия като
например „пост-сериален“ авангард, което не посочва принадлежност, а разграничение. Сходен проблем
съществува при категоризацията на творчеството и на други композитори от ХХ в., които също не се
вместват в определена стилистична категория. Например за Д. Шостокавич и Б. Бритън се срещат такива
интересни определения като „еклектичен авангард“ 85 или като „трансавангард“ 86, които понятия звучат наймалкото странно, нуждаейки се от допълнително разяснение. В подобна категория биха могли да бъдат
причислени творци, като например започналия със сериалния авангард, но впоследствие култивирал поумерено авангардна изразност Х. Хенце, или други творци като Бенджамин Бритън, Уилиям Уалтон,
Майкъл Типет, Питър Дейвис, Анри Дютийо, Гофредо Петраси и Мануел Кастильо. Елементи на
трансавангард биха могли да се открият и у Джордж Бенджамин и Томас Адес. За целите и задачите на
настоящия труд такива съвременни автори като Д. Лигети, Дж. Шелси, М. Кагел, Я. Ксенакис и други,
чието творчество (или отделни творби) не се вместват в рамките на определено музикално направление, ще
бъдат или разглеждани поотделно, или третирани просто като част от „късномодерния авангард“,
незасягайки точната им принадлежност.

2. Неокласика и стилизации.

В настоящия труд под „неокласика“ „стилизации“ ще се разбират онези музикални направления от
ХХ-ХХI в., които използват определен исторически стил или отделни негови елементи като своеобразна
музикална референция. В исторически план неокласическите тенденции се разгръщат предимно от 20-те
докъм 60-те години на ХХ в., като обикновено се свързват с имена като: а) във Франция – Фр. Пуленк, Д.
Мийо, А. Онегер, Ж. Орик, Л. Дюрей, Ж. Тайфер (от Френската шестрока), А. Русел, Е. Сати и не на
последно място пребиваващия в Париж по това време И. Стравински; 2) в Германия – П. Хиндемит, М.
85
86
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Регер, К. Орф, Х. Айслер; 3) в Италия – Ф. Бузони, О. Респиги, А. Казела, Дж. Малипиеро, И. Пицети, В.
Гуи, Л. Далапикола (ранното му творчество); 4) в Испания – Мануел де Фаля, М. Кастелнуово–Тедеско, С.
Бакарисе, Х. Баутиста 5) в САЩ: А. Копланд, Дж. Гершуин, У. Пистон; 6) в Русия: С. Прокофиев, Д.
Шостакович 87, А. Хачатурян, Дм. Кабалевски, Ал. Черепнин; 7) в Чехия – Б. Мартину, Й. Сук, Я. Кубелик.
8) в Полша – Сикорски, Перковски, Шегиловски, Бацелович, Войтович, Рудзински; 9) в Англия: М. Типет,
Б. Бритън, Г. Холст. Относно същностните за музикалния неокласицизъм характеристики, освен пообщите като „рационалност и пестеливост в избора на изразните средства, строга архитектоника,
стилистични белези и формообразуващи принципи на класическата музика“ 88,„опростеност, лаконизъм,
отстраняване и на най-малките украшения, отказ от преувеличение, от изискана „кокетливост“, от всички
изкуствени усложнения и претрупаност на фактурата“ 89, биха могли да се изведат следните частномузикални характеристики 90: 1) отхвърляне на концепцията за „изразителност“ в музиката, понеже
натоварената с различни значения „експресия“ замъглява първоначалната авторова идея; 2) стремеж към
създаване и прилагане на определен „нов музикален ред“; 3) предпочитание на по-малки, дори камерни,
оркестрови формации, но с разнороден инструментален състав, който да благоприятства възможностите за
темброво богатство; 4) смекчаване на общото дисонантно звучене на по-комплексни хармонични
постройки; 4) често прилагане на камерния принцип в третирането на оркестровите партии, но вместени в
рамките на тонално изграден хармоничен вертикал, при което груповият принцип на общото оркестрово
звучене е запазено (за разлика от камерността при някои авнаградни направления като интегралния
сериализъм, новата усложненост или алеаториката). Тези характеристики, разбира се, не са в състояние да
предсавят неокласицизма в цялата му пълнота и немалко произведения излизат от горепоставените рамки.
Причината е в нееднородността на неокласическото направление, възпрепятстваща извеждането на
еднозначни и общовалидни черти. Същото важи с пълна сила и за оркестрацията – общи тенденции би
могло да бъдат формулирани единствено в най-общ план, винаги имайки предвид тяхната условност.
Всъщност може да се говори не толкова за конкретни оркестрови похвати, колкото за оркестрови
принципи, намиращи се в тясна връзка с използвания като първооснова изходен материал: взаимствания
музикален образец, чиято хармонична система е предимно тонална/модална. При неокласическите
направления е характерно, че от една страна те не се отказват от завоеванията на съвременното оркестрово
мислене, а от друга – в голяма степен запазват тоналните/модалните принципи в изграждането на
хармоничния вертикал. При третирането на оркестъра и на неговата звучност това се изразява в няколко
направления: 1) спазване на утвърдения още по времето на Класицизма основен акустико-теситурен
принцип в подредбата и разделението на инструментите по групи в оркестъра; 2) ненарушаване на
основополагащите за тоналната музика закони за изграждане на хармоничен вертикал; 3) придържане към
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традиционния начин на третиране на отделните оркестрови партии като част от специфична
инструментална формация.
1) акустико-теситурният принцип, изкристалзирал по време на виенския класицизъм е този, при
който инструментите в оркестъра се организират по два признака: от една страна устройство и начин на
звукоизвличане, а от друга – обхват на диапазона по отношение на теситурата. Тази закономерност,
организираща различните инструменти по групи (щрайх, дървени, медни и ударни) и разделяща
инструментите по теситура (сопранови, алтови, тенорови и басови) е еманация на многогласното начало
в западноевропейската музикална култура – основа, върху която се гради цялата последваща музикална
практика. Неокласиката, като по-консервативно откъм музикален изказ движение, възприема, освен
ладово-хармоничните завети на традиционната музикална практика, и нейните оркестрови принципи,
разбира се, доразширени и модифицирани през погледа на съвремието. Така, в неокласическите
оркестрови творби инструментите също се разделят на съответните групи струнни, дървени, медни и
ударни, със съответната височинна вътрешногрупова организация. Но при тях, освен традиционният
пълен двоен/троен състав на оркестъра, могат да се срещнат по-малки и по-разнородни инструментални
формации или по-големи, но с различен вид вътрешно съпоставяне между оркестровите групи. Подобни
тенденции се срещат в произведения от втората половина на ХХ в.: традиционен двоен/троен състав
(„Кончерти гроси № 2 и № 4“ на А. Шнитке, „Cantus Arcticus“ на Е. Раутаваара, „Концерт за цигулка и
оркестър“ на К. Пендерецки, „Стикс“ и „Симфония № 3“ на Г. Канчели, „Century Rolls“ на Дж. Адамс,
„Вариации за духови, струнни и клавишни“ на Ст. Райх ), по-малък състав („Кончерти гроси № 1 и № 6“
на А. Шнитке, „Симфония № 4“ на А. Пярт, „Концерт за флейта и камерен оркестър“ на К. Пендерецки) или по-големи формации, включващи понякога разнообразни инструменти („Симфония“ на Л.
Берио, „Симфония № 7“, „Пробуждането на Яков“ на К. Пендерецки, „Барокови вариации“ на Л. Фос).
Интересна, но не и неотменима черта на неокласическите творби, е стремежът към по-сдържана
звучност в лицето на дървените (медните) духови инструменти с техния ясен и чист тон, в сравнение с
романтичната експресивност, така характерна за щрайха. Разбира се, щрайхът често пъти присъства, но
изискванията за емоционална пестеливост и сдържаност важат и за него („Симфония за духови
инструменти“, „Концерт за пиано и духови инструменти“ и „Сюита №1“ за малък оркестър на И.
Стравински, „Концертино за пиано и малък оркестър“ на Б. Мартину). Подобни тенденции биха могли в
някаква степен да се намерят и в произведения от втората половина на ХХ в., въпреки че при
постмодернизма съществува не толкова отказ от експресивността на щрайха („Въпросът, останал без
отговор“ на Ч. Айвс), колкото по-пълноценното включване на духовите инструменти в тонален контекст
(„Cantus Arcticus“ на Е. Раутаваара) или в аванагарден контекст (при спектрализма – „Дезинтеграции“
на Тр. Мюрай, „Акустичните полета“ на Ж. Гризе).
2) по отношение изграждане на хармоничния вертикал се наблюдава използване на оркестрови
принципи, които в голяма степен зачитат законите на обертоновия ред, както и произтичащите от това
закономерности:
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а) зачитане на интервала октава като стабилизиращ хармоничен фактор, който е широко
използван и се явява основополагащ за оркестрацията, явявайки се пряко следствие от тоналното
естество на западноевропейската домодерна музика. Един път променено, то довежда до
преразглеждането на свързаната с него оркестрова практика – например избягване на октавовите
удвоявания при интегралния сериализъм и нова сложност. В неокласическите течения, поради
тоналния/модалния им характер, удвояването в унисон и октава е често използван похват и ролята му е
незаменима („Концертино за пиано и малък оркестър“ на Б. Мартину, „Старинен танц и ария за
лютна“ на O. Респиги). В късномодерната оркестрова практика използването на удвояване в унисон или
октава продължава да е често срещано явление, най-осезателно в произведения, при които съществува
своеобразен тонален/модален център („Стикс“ и симфониите на Г. Канчели, „Симфония № 7- ‘Седмте
порти на Йерусалим’“ на К. Пендерецки).
б) поставянето на тоновете в определена ладо-тонална/модална йерархия: според това колко пъти
даден тон се появява в обертоновия ред се определя и степента му на ладова устойчивост. В
изграждането на хармоничен вертикал това представлява въпросът кои степени от определено
многозвучие да се удвояват като по-устойчиви спрямо останалите. Този принцип, понеже е пряко
свързан с тоналната природа на западноевропейската домодерна музика, е силно застъпен и в
оркестровите неокласически творби („Симфония № 6 – ‘Симфонични фантазии’“, „Концерт за пиано №
4“ на Б. Мартину). В оркестровата практика от втората половина на ХХ в. този принцип на удвояване на
определени степени в хармоничния вертикал също продължава да намира широко приложение („Стикс“
и симфониите на Г. Канчели, „Симфония № 4 - ‘Лос Анджелис’“ на А. Пярт).
в) зачитане на принципа за съотношение в интерваловото отстояние между степените от
обертоновия ред, т.е. използване на големи (широки) хармонични интервали в ниска теситура и
постепенното им стесняване в посока от баса към сопрана. Тази природно-акустическа закономерност
пренесена в многогласната хомофонна фактура представлява хармоничния принцип на използването на
акорди в широко или тясно разположение според тяхната теситура. Този принцип, в сравнение с
предишните две подточки (за октавовите удвоявания и за ладовата йерархия на степените), би могъл на
места да претърпи по-свободно третиране, с цел постигане на определен звуково-пространствени ефекти
като мъглявост в ниския регистър, рехавост във високия или незапълнена среда, които в общи линии не
накърняват общата вертикално-хармоничната природа на музикалната тъкан (незапълнена среда на ц. 38
в „Симфонии за духови инструменти“ на И. Стравински). Все пак тези похвати са по-свойствени за
авангардните направления, трескаво нуждаещи се да скъсат с традицията или до неузнаваемост да я
обновят. Звуково-пространсвени ефекти, получени вследствие от особеното третиране на теситурното
разпределение на хармоничния вертикал, се наблюдават и в късномодерни оркестрови произведения като
например „Кончерто гросо“ № 1 на А. Шнитке. В III ч. е постигнат звуков ефект, наподобяващ
регистровата звучност на органа (ц. 1), а в последната VI ч. за оркестров фон се използва похватът на
незапълнена среда (ц. 1).
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3) придържане към по-традиционната (в сравнение с авангарда) употреба на отделните
оркестрови партии, третирайки ги като част от една вече утвърдена ансамблово-оркестрова практика.
Този по-общоприет начин на използване на оркестровите партии може да бъде обвързан с общата
музикално-стилова идиоматика на реферирания исторически стил/жанр, но би могъл, в границите на
поставената от автора стилова рамка, да намери по-свободна съвременна оркестрова трактовка („Сюита
№1“ за малък оркестър на И. Стравински, особено II-а и III-а част, „Кончерто гросо“ № 1 на А.
Шнитке). За разлика от ултрамодерния авангард, който в стремежа да преустанови линеарността на
мелодическия профил и логичността на музикалния дискурс, потъпква множество закономерности в
ансамлбовото третиране на оркестъра, извеждайки в крайност камерния принцип (където удвояванията
се избягват и всяка партия или инструмент е солист), то неокласическите направления запазват здрава
връзка с логичната последователност на развиващата се музикална реч и, спазвайки избрани същностни
елементи от историческия стил, си позволяват да напуснат неговата конкретна оркестрова идиоматика,
прилагайки съвременен оркестров прочит („Полски концерт“ на Фр. Пуленк). Във II ч. от „Кончерто
гросо“ № 1 на А. Шнитке камерното третиране на оркестровите партии се явява подчинено на
взаимствания от бароковия стил мелодико-полифоничен материал, при което натрупването на
множеството гласове в канонично стрето е слухово разпознаваемо и в известна степен проследимо.
По отношение на други параметри като динамика, тембър, обем, плътност, напрежение,
интензитет и фактура неокласическото третиране на оркестъра и неговата звучност са с определено поконсервативен нюанс, при което съществува изестно „преохлаждане“ на емоционалния заряд. В
оркестрово отношение това се проявява в стремежа към по-сдържана, ясна и умерена звучност,
предпочитане на духовите инструменти (първо дървени и после медни) вместо експресивната и топла
окраска на щрайховата звучност. За постмодернизма е типичен не толкова отказът от експресивността на
щрайха, колкото по-дейното експлоатиране на духовите инструменти.

3. Постмодернизъм.
В настоящия труд стиловите направления от втората половина на ХХ в. са сведени до три основни
линии, две от които вече бяха разгледани – на късномодерния авангард и на неокласицизма и
стилизациите. Третата и последна линия обединява късномодерните музикални течения, в чиято основа е
залегнал постмодерният субективно-релативистичен възглед на преразглеждане, преосмисляне и
поставяне в друг смислов контекст на понякога различни по своята същност музикални традиции,
инструментални практики и оркестрови похвати. Тази непознаваща, непризнаваща или избирателно
припознаваща определен вид догматични правила е третата линия на музикално мислене в
късномодерната композиторска практика, към която ще бъдат причислени направления като:
неотонализъм, нова простота, минимализъм, колаж, полистилистика и извъневропейски влияния.

3.1.

Неотонализъм.

Неотонализмът представлява по-скоро звуково-хармонична рамка, основаваща се на определени
ладотонални тежнения на степените в музикална система с някакъв вид център и йерархични
зависимости. Така под шапката на неотонализма могат да бъдат събрани множество автори и
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направления, които при изграждането на мелодико-хармоничната музикална тъкан не абдикират от
традиционните ладотонални/модални връзки. По отношение на оркестъра неотонализмът предполага
използването на похвати, чиято обща звучност в голяма степен се съобразява с обертоновата природа на
звука при изграждането на оркестровия вертикал.

3.2.

Нова простота.

Нова простота (нем.: Neue Einfachheit) е „процъфтяло в края на 70-те и през 80-те години
краткотрайно движение, противопоставящо се на формалистично-абстрактните композиционни
процедури на следвоенния музикален авангард. Въпреки мнението на някои критици, че композитори
като Хенце и Рийман са предшествениците на Neue Einfachheit, по същество тенденцията е в рамките на
по-младото поколение немски композитори, като например Ханс-Юрген фон Бозе (р. 1953 -), ХансКристиан фон Даделзен (р. 1948 - ), Детлев Мюлер-Сийменс (р. 1957 - ), Волфганг Рим (р. 1952 - ),
Волфганг фон Швайниц (р. 1953 - ), Улрих Щранц (р. 1946 - ) и Манфред Троян (р. 1949 - ). Те търсят понепосредствена връзка, неутежнена от сложното предварително композиционно планиране, между
творческия импулс и музикалното му въплъщение, а като следствие – между творба и слушател“ 91. Този
стремеж към непосредственост в творческия процес има определена връзка с романтическата нагласа за
емоционална импулсивност, което неминуемо се отразява и на музиката – тя е силно експресивна, с
големи върхове и спадове, с изненадващи динамични контрасти, с рязко сменящи се настроения и
звукови картини. Всичко това обаче не е задължително да се съпровожда от музикалната идиоматика на
романтизма, с присъщия му тонален мелодико-хармоничен език, а напротив – атонализмът и
авангардният изказ са основата, върху която се гради експресивността и жестиката, неабдикирайки от
установените през романтизма традиционни музикални форми и инструментални състави. Така често
срещани оркестрови произведения в направлението „нова простота“ са принципно отбягваните от
музикалния авангард симфонии и концерти (симфониите на М. Троян, „Концерт за пиано“, „Концерт за
валдхорна“ на Д. Мюлер-Сийменс, „Концерт за цитулка“ на Х. фон Бозе, „Троен концерт“ за цигулка,
чело, пиано и оркестър на В. Рим, ), както и използването на по-традиционните двоен/троен
инструментален състав („Morphogenisis“ за голям оркестър на Х. фон Бозе, „Тутугури“ за троен състав и
„Дионисисус“ за двоен състав на В. Рим).
По отношение специфичния за „нова простота“ начин на третиране на оркестъра е възможно от
различните произведения да бъдат изведени някои по-общи белези и закономерности, произтичащи от
следваната от направлението линия на развитие. В оркестровите творби, на може би най-тясно свързания
с това направление композитор и считан за своеобразна емблема на течението В. Рим, се наблюдават
множество характеристики, надхвърлящи рамките на личния авторов почерк, които могат да се
разглеждат като своеобразна еманация на общостиловата за „нова простота“ идиоматика. В творби като
„Тутугури (I-IV)“ (1981-1982), „In-Schrift II“ (1995), „Gesungene Zeit“ (1991-1992), „Музика за обой и
орестър“ (1993-1995) и „Троен концерт“ за цигулка, чело, пиано и оркестър се наблюдава определена
91
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структурна яснота в редуването на различни оркестрови построения, които понякога биват
противопоставяни контрастно („Тутугури (I)“), друг път представяни в темброво застъпване и преливане
(„In-Schrift II“ ). Стремежът към постигане на непосредствена яркост и експресивност се постига чрез
рязкото съпоставяне на силно контрастиращи по отношение на фактура, тембър, динамика и напрежение
на тона оркестрови построения. В началото на „Тутугури (I)“ само в рамките на три такта (т. 40-42)
биват противопоставяни доста различни по плътност, сила, напрежение и интензитет звукови
построения: 1) медни+ дървени+ударни (т. 40); 2) една флейта в нисък регистър (т. 41), 3) щрайх + част
от дървени и ударни (т. 42). Творбата е със силно изразена експресивност, постигната от съчетанието на
множество музкално-оркестрови елементи. В т. 321-322 се наблюдава: силна динамика в крайно висока и
ниска теситура (висока – Fl picc., Ob., Cl., Vni 1, Vni 2; ниска – Cl. b., Fg., C. fg, Vc., Cb.); напрежение на
тона във висок регистър (V-ni 1, V-ni 2, Fl. picc., Ob., Cl.); психологическо напрежение, постигнато
посредством тремоло вибрато в щрайх; осезателно присъствие на ударните инструменти; клъстери и
глисанди в нисък щрайх и медни; акценти и сфорцато в тромпети и дървени духови; запазване на
определена слухова проследимост на музикалниия дискурс, осъществена посредством ярко изградена
многопластова фактура, чиито общ релеф изпъква със своята темброва отсененост, отчетливост и
разнообразие (т. 353-357).
Наблюдаваното в творбите на В. Рим и на други представители на „нова простота“ силно
експресивно и ярко динамично съпоставяне на различни по естество оркестрови звучности (висока-ниска,
плътна-рехава, наситена-ефирна, раздвижена-статична, напрегната-отпусната, пронизителна-глуха и пр.)
представлява интересна постмодерна смесица от експресионистична (късноромантична) жестика и
авангардна звуко-височинна и темброва идоматика, допълнена с ясно (почти неокласично) третиране на
структурните построения, белязани с определена разграфеност и релефност в линеарно изградения и
слухово разграничим музикален дискурс. По отношение на последния в „Концерт за цигулка“ на Х. фон
Бозе се наблюдава теситурно по-накъсна и разхвърляна мелодична линия, в известна степен напомняща на
интегралния сериализъм, но не до толкова фрагментирана. Сравнявайки идиоматиката на Х. фон Бозе с
регистрово по-компактната мелодика на В. Рим („Троен концерт за цигулка, чело, пиано и оркестър“,
„Музика за обой и орестър“), то първата се явява „по-авангардна“. В оркестровото мислене на Х. фон
Бозе също така се наблюдава афинитет към сонорните звучности („Morphogenisis“, „Idyllen“),
представяни в различни варианти: от диалогиращ вид съпоставяне („Idyllen“ , „Symbolum“) до големи
драматургично насочени преливащи построения („Симфония №1“). А в творби като
„Orchestervariationen“ на моменти се наблюдава определен междустилов синтез в смесването на
авангардния изказ с елементи от джаза: използване на електрическа китара, съпътствано от джазовият
Wolking-bass; създаване на усещането за импровизираност в партиите на вибрафона и контрабасите;
наподобяване звучността на биг-бенд чрез по-засиленото присъствие на ударната секция и групата на
медните.
При немските представители на направлението „нова простота“ като В. Рим, Х. фон Бозе, Х. фон
Даделзен, Д. Мюлер-Сийменс, У. Щранц, М. Троян и др. се наблюдава интересно съчетание на
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авангарден музикален изказ (не толкова фрагментиран, колко при интегралния сериализъм, новата
сложност и свободната алеаторика) със запазване на по-традиционен музикален дискурс, при който
ясното съпоставяне на различни структури е на преден план. В оркестрово отношение направлението се
възползва от различни по вид похвати (повечето авангардни), които в известна степен нарушават някои
традиционно установени оркестрови принципи, но като цяло не рушат нейните ансамбловоинструментални основи.

3.3.

Неоромантизъм.

Късномодерното разбиране за неоромантизъм се основава на идеята за емоционална наситеност
(свойствената за музиката от XIX в.), която идея е чужда на неокласическите тенденции от 20-те години,
третиращи по-сдържано емоционалното начало 92. Този консервативен постмодерен стил на композиране
включва в себе си, от една страна по-заоблен мелодичен материал (спрямо някак по-ръбестите
неоклесически теми), а от друга – една „откровеност“ в изразяване на личните чувства. Начинът на
тяхното въплъщаване в специфичен музикален език при всеки автор придобива различна физиономия:
при едни тя е по-традиционна и дори неразличима от изконния романтизъм (Фр. Делиус, Г. фон Айнем),
а при други е с по-съвременен нюанс (К. Пендерцки, Дж. Рошберг, Е. Звилич). Условно казано за
„неоромантизма“ е присъщо определено придържане към непрекрачващата прага на тоналността
идиоматиката на романтизма, докато за „новата простота“ в голяма степен е свойствена авангардната
изказност с присъщия ѝ атонализъм. Така по отношение на музикални средства, при все че и при двете се
наблюдава стремеж към непосредствено изразяване на емоциите, първото направление е повече
консервативно настроено, докато второто – авангардно. В редиците на представителите на
неоромантизма биха могли да се споменат множество автори (някои дори непринадлежащи към
късномодерния исторически период – Фр. Делиус 93), измежду които изпъкват имена като Готфрид фон
Айнем (австриец, твърде консарветивен) , Анри Согè, Николай Набоков, Хауърд Хенсън, Воан Уилямс,
Густав Холст, Майкъл Типет, К. Пендерцки, Джордж Рокбърг, Дейвид дел Тредичи, Стефен Алберт,
Елен Звилич, Върджил Томсън, Волфганг Рим и др. Естетическата разтегливост на използвания от
неоромантическите автори музикален език неминуемо се отразява върху прилаганите оркестрови
похвати. Ако за умерено-авангардното направление нова простота е характерно спазването на поглавните ансамблови закономерности на оркестровото звучене, както и определен вид благоприличие
спрямо основните оркестрови принципи, то за далеч по-консревативният неоромантизъм това важи с
още по-голяма сила. Разбира се, степента на спазване на утвърдени оркестрови похвати е в зависимост от
следваната от автора естетическа линия, но все пак е възможно да се направи опит за съставяне на
приблизително обща оркестрова рамка, в която с известни изключения да се вмести неоромантическият
Вж. Albright, D. Modernism and Music: An Anthology of Sources. Chicago: University of Chicago Press, 2004, с. 278-280.
В случая понятието „неоромантизъм“ се използва в друг аспект: за обозначаване на „възраждащата се през първата
половона на 20-ти в. в Англия фолклорна култура, включително за ‘вдъхновеното от фолклора еманципирането на английската
музика от немската хегемония’ (Трентман). Това е свързано с критикуващото модернизма движение, с превъзнасянето на
природата, с акцентирането върху идеята за общност, за несъзнавано и за пантеизъм. Новото възвръщане на традиционните
романтични елементи в творчеството на композитори като Воан Уилямс, Г. Холст, Фр. Делий и по-късно М. Типет, бе
предизвикано от интерес към идеите за общност, повече отколокто от някакъв самотен вид трансцендентализъм“ – вж.
Pasler, J. Neo-romantic. – In: Grove music online, 2001. <https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.40720> (23/12/2020)
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вид третиране на оркестъра – спазване на основните оркестрови закономерности по отношение на
изграждане на звуковия вертикал (принцип на обертоновия ред, удвоявания в унисон и октава) и
ненарушаване на колективното звучене на инструменталния ансамбъл, намиращо изява в
преимущественото използване на хоровия принцип в различните оркестрови групи. В тези широки рамки
може да се твърди, че се разполага многообразието от различни оркестрови похвати, употоребявани от
спадащите към неоромантизма автори, като не трябва да се забряват две, оказващи съществено влияние,
особености: често срещаната нееднородност и дори непоследователност на авторовото творчество и
симбиозното съжителството на различни по вид/произход стилови влияния. Разнообразната палитра от
оркестрови похвати може да се степенува, започвайки от по-традиционните и стандартни похвати (които
в никакъв случай не трябва да се приемат като принизяващи художествената стойност на
произведението) в творби като „Балада за оркестър“ оп. 23, „Симфонични сцени“ оп. 22 , „Симфония
Мюнхен“ оп. 70 , „Симфония № 4“, „Концерт за оркестър“ и малко по-модерната като звучност
„Фрактали“ оп. 94 на австрийския композитор Г. фон Айнем, минавайки през клонящите към
неокласически вид стилизация похвати в произведения като балетите „Шоумените“ („Les forains“),
„Миражите“ ("Les Mirages"),“Котката“ или в „Концерт за пиано № 1“ и в симфоничната сюита
„Картини от Париж“ („Tableaux de Paris“) на А. Соге, включвайки по-напредничавото звучене в
произведения като „Ritual Dances from The Midsummer Marriage“, „Концерт за пиано“, „Концерт за
двоен струнен оркестър“, „Симфония № 2“, „Симфония № 3“ на М. Типет и стигайки до умереномодернистичния изказ в произведения като „Симфония“, „Светът във вечерта“ („The World in the
Evening“) на Н. Мау и по-авнаградния изказ в симфониите на К. Пендерецки. Оркестровите похвати
могат да бъдат разглеждани освен по отношение на следваната от автора естетическа линия, и по
стилово-жанровите влияния, взаимствани от други направления. Такъв отделен случай могат да се считат
творби, които представляват своеобразна еклектична смес от стилове и композиционни техники, като
например „Симфония № 6“ на Дж. Рокбърг. В него ярката екпресивност е въплътена в тонален,
късноромантичен (до умерено модернистичен) музикален език, на когото не са чужди неокласическите
по вид интертекстуални препратки: например пародиране на валс във II-а част „Марш“ (т. 78-114) или
иронизирането на маршово-парадна музика, напомняща звучността на уличен духов оркестър, в същата
част след т. 141.
За оркестровия стил на неоромантичните композитори е характерен определен вид
последователност в драматургичното изграждане (не без изненади), с предимно по-дълги мелодични
линии, по-мащабни построения и масивни оркестрови звучности, редуване на ярко контрастни
художествени картини, с едно дума – присъщите за музикалната идиоматика от XIX в. оркестрови
прийоми, разбира се, обогатени от съвременната чувствителност, техники и прийоми. В произвдения
като „Симфония № 3“ на Дж. Рокбърг неоромантическата звучност е примесена с други видове техника
– в случая с колажен вид цитиране и мотивно позоваване на творби от Малер, Бах и Бетховен, при което
се получава редуване на различни по стилистика откъси, вплетени помежду си с късноромантична и
модерна звучност. Друг случай е творбата „Imago Mundi“ от същия автор, при която стилистичните
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влиянията са с извъневропейски произход – „гагаку“, традиционна японска музика, изпълнявана в
императорския двор. Тук азиатското влияние е вплетено в западноевропейската оркестрова практика
посредством използването на късноромантична и модерна идиоматика. Творчеството на Дж. Рокбърг е
емблематичен пример за постмодерната чувствителност, склонна да смесва и вплита различни по вид
стилове, композиционни техники и културни влияния, което в някаква степен се отразява и на
използваните оркестрови похвати.
Симфониите на К. Пендерецки са интересен случай на неоромантична трактовка, чийто изказ и
оркестрови похвати не абдикират от съвременните достижения. Романтичната експресивност и
драматургичност и контрастност се съчетават със съвременни оркестрови прийоми. Например в
„Симфония № 7“ („Седемте порти на Йерусалим“) характерни черти на оркестровата практика по
време на Романтизма са примесени със съвременни пространствени ефекти – някои инструменти (3 Cl. in
B, 1 Cl. b., 3 Fg., 1 Cfg., 4 Cor. In F, 3 Tr. In C, 4 Trb., 1 Tba.) от големия четворен оркестров състав (с хор
и солисти) са разпределени да свирят из залата, а също и така пространствени ефекти от специфичната
употреба на ударните. Широките мелодични линии и общата масивна оркестрова звучност не изключва
такива по-съвременни похвати като: рехава хармония във висока теситура в I ч., ц. 16, камерно третиране
на оркестровите партии в IV ч., ц. 6 и VI ч. ц. 5, незапълнена среда V ч., ц. 29, алеатрони модели, широко
използване на ударните V ч., остра дисонатна звучност в медни и др. под. Използването на по-авангардни
оркестрови средства от Пендерецки не може да се твърди, че е обща черта за направлението
неоромантизъм. Въпреки своя широк, многолик и изобилстващ от влияния спектър, неоромантизмът си
остава по отношение на оркестрацията по-консервативен стил на писане, който доразширява
използваните от романтиците музикално-изразни средства и оркестрови похвати, без да руши техните
основни принципи на функциониране.

3.4.

Минимализъм.

В музиката минимализмът се стреми да премахне излишеството, сложността и да намери подостъпен художествен език, отправяйки така своето несъгласие спрямо модернистичните течения, в
голяма степен основаващи се на „сложността като необходим проход към истината“ 94. В този ред на
мисли по-просто устроеният, с по-достъпни мелодико-хармонически, метро-ритмичиски, структурнофактурни построения минимализъм е истински антипод на музикалния авангард: докато последният се
стреми да накъса или дори преустанови логичността на музикалния дискурс посредством фрагментиране
на височинните, времевите и темброви звукови параметри, минимализмът се опитва създаде усещане за
непрекъснатост, цялост и равномерност, но често пъти отбягвайки типичното за класико-романтичната
традиция ярко-контрастен тип развитие на тематичния материал. Някои автори делят минимализма на
две основни линии 95: 1) „повторяем“ (репетитивен) минимализъм, към който спадат представители
предимно на американската композиторска школа като Ла Монте Йънг, Стив Райх, Тери Райли, Филип
Глас, Том Джонсън, Джон Адамс, Мортън Фелдман и др.; 2) „мистичен“ (религиозен) минимализъм,
94

Potter, K. Minimalism (USA). – In: Grove music online, 2019.
<https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.A2257002> (03/01/2021)
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Вж. Marco, T. Escuchar la música de los siglos XX y XXI. España: Fundación BBVA, Moonbook, 2017, р. 133.
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чиито представители са предимно европейски композитори като Арво Пярт, Хенри Гурецки, София
Губайдулина, Галина Устволская, Джон Тавенър.
1) минимализъм на повторението (т. нар. „репетитивен“): характерен и отличителен негов
композиционен похват е непрестанното повторение на кратки, предимно остинатно структурирани
мелодически модели, които влизат в разнообразни височинно-времеви отношения помежду си. В това
свое постоянно, постъпателно и слабоконтрастно развитие, звуковите модели преливат едни в други,
разширявайки, свивайки и видоизменяйки своя първоначален вид. Освен слабоконтрастния
(мелодически, хармонически, динамически и фактурен) вид преливане в минимализма на повторението,
се наблюдава ясно изразена загриженост в подсигуряването на непрекъсност на общото звучене по
отношение на времевите му аспекти, което в повечете случаи се осъществява посредством равномерноостинатна римтическа пулсация (Т. Райли, Ст. Райх и Ф. Глас), но понякога и чрез продължително
задържани звукови построения (Л. Йънг). По отношение специфичния начин на третиране на оркестъра
от репетитивния минимализъм може да се твърди, че поради присъщия за направлението предимно
тонален/модален характер, темброва конвенционалност, динамическа умереност, темпова регулярност,
слабоконстрастна фактурност и в крайна сметка – обща умереност на музикалния изказ, използваните
оркестрови похвати клонят повече към традиционно установените, които обаче биват поставени в друг
вид идейно-естетически условия. Орекстрово-музикалните нововъведения на минимиализма от
репетитивен вид са свързани най-вече със специфичното третиране на параметъра време и неговите
метро-ритмически съставности, които намират интересни форми на проявление в оркестровата тъкан. По
отношение на височинните зависимости може да се твърди, че минимализмът не блести с мелодикохармоничните си завоевания, с изключение на известна загуба на функционалността в хармонията,
дължаща се или на липсата на осезаемо хармонично движение, или на времево разтегливото негово
представяне. В оркестрово отношение предполага отсъствието на дълги запомнящи се мелодически
линии, липсата на бързи смени в хармонията, на резки динамически спадове/възходи, на яркоконтрастиращи художествени образи, на драстични темпови отклонения и т.н. и т.н. Всички изброени
характеристики водят до слуховото усещане на непрекъснатост, цялостност и почти медитативна
съзерцателност, проникната от непрестанно и безконечно моторно (понякога статично) музикално
движение. Тази постоянно пулсираща моторика (или задържана звучност) подсигурява непрекъсваема
основа или канава, върху която се случват музикалните процеси. Интересен пример по отношение
третирането на фактора време и метро-ритмическата му организация е произведението на Дж. Адамс
„Century Rolls“ (1996 г.), където в началото на I-а част се наблюдава характерната за репетитивния
минимализъм изоритмична пулсация, с непрестанно наслагващи се на различни времена акценти
(хетероакцентна метрика), които образуват многоизмерна метрическа сплав, чийто пулс е невъзможно да
бъде проследен. В началото на „Century Rolls“ на Дж. Адамс (от 5 т. на сетне) Fg. 1.2. и Cor. 2.
изпълняват хармонично последование, състоящо се първоналано от две, после от три звена, което
последование слушателят очаква да се повтори симетрично, но то винаги изненадва със своята
непредсказуемост, създавайки определена метрична многозначност и апериодичност. При минимализма
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на повторението интересен композиторски прийом (на когото е нужно да се обърне необходимото
внимание) е начинът на завършване на по-големи стуруктурни построения: дял, част или край на творба.
Нерядко срещан способ е да се използва за завършек не финален акорд, който да поставя семантична
точка на частта, а чрез постепèнно фактурно, метроритмическо и динамическо
разреждане/отзвучаване/затихване да са загатне за някакъв вид стопяване, разтваряне и отмиране. Такъв
осособен вид завършване на композицията, посредством разреждане и разтваряне на нейното общо
движение (или рязко и неочакване прекъсване), може да се каже, че е придобил статута на идиоматичен
за минимализма способ (краищата на: „Музика за 18 музиканта“ , „Вариации за духови, струнни и
клавишни“ и „Drumming“ на Ст. Райх; II ч. на „Симфония № 1“, I ч. „Симфония № 2“, I-II ч.
„Симфония № 4“ на Ф. Глас; „The Chairman Dances“ , „Common Tones in Simple Time“ на Дж. Адамс;
„Tabula Rasa“ и II ч. от „Симфония №4 ‘Лос Анджелис’“ на А. Пярт;).
2) религиозен (мистичен) минимализъм: през последните десетилетия на ХХ в. се възобновява
загрижеността към духовно-религиозните идеи не само в изкуствата, но и в обикновеното ежедневие. В
сложната откъм духовна ориентация културологична рамка на късния ХХ в. се ситуират различните
музикални направления, от които мистичният минимализъм, на фона на дълбоко абстрактния и
идеологически самодостатъчен музикален авангард (в лицето на интегралния сериализъм, алеаториката и
новата сложност), изпъква със своите идеи 96. Композитори, които биха могли да бъдат причислени към
поднаправлението, наречено религиозен минимализъм, са А. Пярт, Х. Гурецки, С. Губайдулина, Г.
Устволская, А. Кнайфел, С. Жуков, Дж. Тавенър, Дж. МакМилън и др. При всеки един от тях
оделотворяването на „минималистичната редукция“ става по различен начин, в различна степен и в
различен план, а елементът на „мистичност“ е в различни измерения и се проявава в различни форми. За
разлика от репетитивния минимализъм религиозният няма за цел разтварянето на музикалния наратив във
определена времева безметежност, като си служи с по-контрастен вид съпоставяне на построения и
съответно по-ярко обособени фактурните планове. Оголването, опростяването на музикалния изказ не
изключва наличието на определена повторяемост на елементите, но се прилага към по-големи структурни
построения, давайки така друг вид идейно-смислово значение в сравнение с минимализма на повторението
(„Tabula Rasa“ и „Берлинска меса“ на А. Пярт). Така при репетитивния минимализъм се наблюдава
повече процес на отказ от емоционално-разказвателното, докато при религиозния минимализъм (например
при А. Пярт – „Lamentate“, „In principio“, „Adam’s lament“, „Tabula Rasa“) – оголване на чувствата в
изчистено от излишества музикално повествование. По отношение на използваните от А. Пярт оркестрови
похвати може да се каже, че подобно на неокласическите автори (дори в по-голяма степен от тях), те
клонят към по-традиционен начин на третиране на оркестъра. Например в слабоконтрастните части на
„Симфония №4“ на А. Пярт се използват както традиционни, така и по-съвременни похвати: 1) звучности,
които могат да се причислят към сонористиката: т. 1- 6 в I ч. (Vni I + Vni II + Arpa във висок регистър и в
Разбира се, такъв вид абсолютизиране в голяма степен е неточен, понеже авангардни автори като К. Щокхаузен
съвместяват абстрактната музикална идиоматика с определен вид мистичност („Stimmung“, „Inori“) и космологична
езотеричност („Sternklang“, „Tierkreis“) или други композитори, проявяващи влечение към духовността от нейната
религиозна страна като например О. Месиен и К. Пендерецки.
96
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динамика пиано) или т. 106-107 от II ч. (Pt. ch. + Crot. + щрайх в пианисимо); 2) пространсвени ефекти,
постигнати чрез оставяне на „незапълнена среда“ в т. 2 от I ч. (между Vc. + Arpa и Vni I + Vni II + Arpa), в
т. 117 от I ч. (между Cb. + Timp. и Crot.) и в т. 120 от I ч. (между G. C. и Crot.); 3) традиционното
дублиране в унисон и октави в т. 127-135 от I ч. (в щрайха); 4) необичайно разделяне на музикалния мотив
в баса на два различни начина на звукоизвличане т. 141-142 от I ч. (pizz. и arco в ниския щрайх в дивизи);
5) умерено дисонатна звучност във фактурно разкъсани построения, напомняща за похвати от музикалния
аванград в т. 143-147 от II ч.
В „The protecting veil“ за чело и оркестър на Дж. Тавенър общото третиране на оркестъра изхожда от
поверената му функцията на акомпаниращ кантиленната партия на солиращото виолончело. Измежду поизпъкващите похвати в „The protecting veil“ могат да се споменат: 1) особеното използване на щрайха (Cb. и
Vc. в div. а3) в съчетание със специфична динамика при плавно наслагване на гласове, постигайки ефект на
„проясняване“ (виж началото на творбата и после т. 30-33); 2) подобен похват, но с по-широки дивизи в
щрайх, пак в съчетание със специфично третиране на динамиката се използва при диатонически изградената
хармонико-полифонична тъкан в т. 16-19; 3) особена звучност, постигната посредством диатоничните
клъстери в сфорцато и с акценти, раздадена на щрайх в дивизи (т. 40-43); 4) използване на микроинтервали
в мелодията на солиращото чело, наподобявайки звучността на източен напев (ц. I, т. 64) в съчетание с
глисандиращи ходове в оркестъра; 5) създаване на усещане на импровизираност в солиращото чело,
посредством изписване на всички музикални параметри в мелодичната линия (т. 188 – 189) или оставяйки
свобода в някои елементи в алеаторни построения; 6) множество глисанди в двизи.
Религиозният минимализъм на С. Губайдулина е съвсем различен от този на А. Пярт и Дж.
Тавенър, различавайки се със своята силно аванаградна естетика. Всъщност причисляването на
Губайдулина към минимализма може да се приеме повече по отношение на идейно-философските
намерения в творчеството ѝ, а не толкова на следваната музикално-естетическа линия („Offertorium“, „In
tempus praesens“, „Пир по време на чума“, „Светлината на края“ и др.). Казаното за С. Губайдулина в
известна степен може да се съотнесе и за Г. Устволская – принадлежността ѝ към религиозния
минимализъм е съчетано с използването на по-авангарден изказ (но не толкова, колкото при
Губайдулина). По отношение оркестровите похвати Устволская заема някакъв вид междинност –
използва авангардни оркестрови средства при изграждането на своите твърди и слабоизменчиви
музикални построения, които обаче, в музикално-драматургично отношение, употребява по
минималистичен начин, т.е. постоянно и настойчиво повтаряйки ги в контрастен вид съпоставяне
(„Симфония № 4 -‘Молитва’“, „Симфония № 5 -‘Амин’“).

3.5.

Колаж и полистилистика.

Музикалният колаж не предстатвлява отделно направление в музиката, а по-скоро композиционна
техника, която по специфичен начин използва чужд музикален материал. В късномодерната
композиторска практика колажната техника може да се срещне в различни варианти – от цялостен метод
на изграждане на комозицията до втъкан в общата фактура елемент, с различна степен на значимост.
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Немалко съвременни композитори заимстват (под една или друга форма) чужд музикален материал:
Арво Пярт („Pro et contra“, „Симфония № 2“ „Credo“), Дж. Корилияно („Симфония №1“, „Червената
цигулка“), Кр. Роуз („Концерт за виолончело и оркестър“, „Концерт за пиано и оркестър“), Дж.
Рокбърг („Imago mundi“, шестте симфонии), Д. Тредичи („Final Alice“, „An Alice symphony“), Дж. Кейдж
(„Imaginary Landscape no.5“, „Cheap Imitation“), К. Щокхаузен („Gesang der Jünglinge“, „Telemusik“), М.
Типет, Х. Хенце, Дж. Кръмб, П. Шефер, Фр. Ржевски, Л. Андрийсен, Ф. Глас и др.
По отношение третирането на оркестъра може да се твърди, че при колажната и полистилистична
техника съществува твърде голямо разнообразие, за да може да се говори за общи оркестрови похвати.
По-скоро съществуват сходни идейно-композиционни процедури, основаващи се на деконструктивни
подходи, отколкото сходни оркестрово-техонологични прийоми. И все пак, доколкото колажната техника
и полистилистиката използват по-традиционна музика за композиционен материал, дотолкова и не
абдикират от общоустановените принципи в изграждането на оркестровия вертикал. Композиционният
маниер на „изкривяване“ на заимствания материал в голяма степен предопределя използваните
оркестровите похвати и особения вид третиране на оркестъра. Така оркестровите похвати в „Симфония“
на Л. Берио са едни, в „Барокови вариации“ на Л. Фос – други, в „Кончерто гросо № 1“ на Шнитке –
трети, а в „Концерт за два оркестъра“ на С. Губайдулина – четвърти.
В III ч. от „Симфония“ на Л. Берио общият композиционен подход в прилагането на колажната
техника е напластяването на множество различни фактурни елементи. Като широка колажна основа се
използва материал от III ч. от „Симфония № 2“ на Г. Малер, върху която се инкрустират множество
различини цитати от над 100 творби от барока до 60-те години на ХХ в. Всеки цитат по някакъв начин е
свързан или с Малер, или текста, поместен в пратитурата на Л. Берио. Така в съзнанието на слушателя се
постига ефект на своеобразен колажен поток от взаимосвързани и взаимопреплитащи се идеи. По
отношение на използваните оркестрови похвати в III ч. от „Симфония“ на Л. Берио могат да се срещнат
както по-традиционни, така и авангардни звучности, съчетани понякога на близко отстояние една от
друга (като рязък контраст) или в едновременност (5 такта след буква „М“). Ако в „Симфония“на Л.
Берио колажната техника е употребена за напластяване на множество оркестрови планове, в „Барокови
вариации“ на Л. Фос колажът се третира по друг начин – използва се като изходен материал, който
впоследствие да бъде модифициран по съвременен начин. Полученият звуков резултат от този интересен
композиционен процес на оркестрова деформация самият автор описва не толкова като „вариации“ върху
три известни барокови произведения, колкото като „мечта/сън“ за тях 97. Всяка от трите части на
произведението се позовава на определен бароков автор (Г. Хендел, Д. Скарлати и Й. С. Бах), като
музикалните колажи претърпяват различни съвременни трансформации. Те биват: 1) мелодически
изкривявани – с променено разположение на височините; с пропуснати ноти; с накъсана линия,
посредством раздаването ѝ на различни тембри; с раздвояване на мелодичната линия чрез отделяне на
линиите на два инструмента; със задържане на тонове, образувайки диатонични клъстери; 2)
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ритмически деформирани – с разместени трайности; с повторени откъси в различни ритмически
конфигурации; в аугументация; в недословна имитация; 3) темброво фрагментирани – накъсване на
фразата на мелодичната линия в различни тембри, посредством раздаване на различни
инструменти/партии; представяне на семантично единни построения в разчастане вид, чрез раздаване в
различни оркестрови групи. Тези и други способи могат да се срещнат в „Барокови вариации“, като
всяка част набляга на деконструкцията на определени музикални елементи. В I ч. широко застъпени са:
пропускането на ноти (отбелязано в партитурата с „N“ преди или след крешендо/декрешендо),
оркестровото фрагментиране (посредством разхвърляне на мелодията на отделни партии/инструменти и
представяне на принципно единната музикална фактура в откъслечно-мозаичен вид); специфично
използване на динамиката в крешендо и декрешендо (раздуване от тишина към „mp“ и от „mp“ към
тишина). Във II ч. по-силно застъпени в деконструкцията са: диатонични клъстери (застъпване на
мелодически ходове), мотивна имитация в дословен и изменен вид (ритмически разтеглени, темпорално
изоставащи и общо размиващи присъщата за клавирната идиоматика на Д. Скарлати яснота),
фрагментиране на единството в музикалната мисъл (посредством накъсването на оркестровата фактура –
раздаването на музикалната фраза на различни инструментални групи), размиващи мелодическата яснота
ходове (глисанди, клъстери, бавно вибрато), ритмически варианти на дадено построение (имитиращи
построения, но времево изоставащи и в аугументация). В III ч. взаимстваният откъс от произведение на
Бах е деконструиран на множество откъси, които биват наново сглобявани в най-различни съчетания и
варианти на наслагване, създавайки от една страна усещането за разчастеност на бароковия оригинал, но
от друга – поддържайки слуховата разпознаваемост на различно разхвърляните и насложени оригинални
откъслеци. Широко използвани похвати са: мотивна имитация (във вид на диалогични реплики),
накъсани мелодични линии (посредством раздаване на различни тембри), глисандиращи ходове (в
щрайха), алеаторни построения и др.
За разлика от „Барокови вариации“ на Л.Фос, където общата идея за размиване на мелодическата и
ритмическа яснота на бароковите пиеси създава усещане за своеобразен спомен, сън и мечта, в
„Кончерто гросо №1“ на Шнитке деконструкцията притежава по-определена и дори натраплива
конкретника. Тя цели не да размие разликите, вкарвайки неяснота и мъглявост за постигане състояние на
унес, а напротив – стреми се да ги подчертае, да усили контрастите, да концентрира експресивността и
общо да нагнети обстановката, създавайки остри емоционални състояния. Изкривяването на
взаимствания материал е използвано именно с такава цел, като деконструктивният подход се проявява на
различни музикални нива: 1) темброво – денатурираният звук на „подготвеното“ пиано в началото на
творбата (наподобяващ металофонен инструмент); флажолетите в солиращите цигулки + подготвеното
пиано (VI ч., началото); 2) височинно: „фалшивата секунда“ (от гледната точка на бароковота
полифония) при встъпването на солиращите цигулки (I ч., ц. 1); провлачено-клъстерната низходяща
звучност на виолите (I ч., ц. 3) или на целия щрайх (I ч., 4 такта след ц. 7); малките секунди между
солиращите цигулки (III ч., ц. 3 и 5); микроинтерваликата в III ч., ц. 6 и в началото на IV ч.; 3)
метроритмическо: мотивът в солиращите цигулки (II ч., ц. 13); скокообразните и ритмически
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усложнени партии на солиращите цигулки (III ч., ц. 9); алеаторни модели (IV ч., преди ц. 5); 4)
теситурно-регистрово: изненадващите за линеарно-постèпенно изградената полифонична постройка
скокообразни мелодични линии на солиращите цигулки (II ч., ц. 14-15) (II ч., ц. 22) (IV ч., ц. 3-4);
придвижване към крайните регистри и крайно високата звучност (V ч., от ц. 26 до края на частта); 5)
полифонично: стретното влизане на щрайха, което се напластява в едно огромно и слухово
непроследимо имитационно построение (II ч., ц. 1); при специфичната имитация в щрайх (II ч., ц. 19);
канонично изградените партии на солиращите цигулки (V ч., ц. 2); стретните имитационни построения
(V ч., ц. 3); пластова полифония (V ч., ц. 25); 6) динамическо: нарастващо крешендо, което не води до
кулминация, а бива внезапно прекъснато (II ч., ц. 2, както и V ч., преди ц. 24 и ц. 26); динамическо
„раздуване“ (III ч., ц. 1); естествено + изкуствено крешендо на късо разстояние в нисък щрайх (V ч., ц. 3);
7) фактурно: съпоставяне на различни по плътност, сила и разчленимост построения между двете
солиращи цигулки + чембалото и щрайха в широки дивизи (II ч., ц. 3-4) или между двете солиращи
цигулки + чембалото и щрайха в не толкова големи дивизи (II ч., ц. 16), или между щрайх и солисти (II
ч., ц. 11-12); органова звучност в началото на III ч., но в дисонантен контекст; пластова полифония (V ч.,
ц. 3); резки фактурни контрасти в непосредствена последователност (V ч., ц. 6 – 7) или в едновременност
(V ч., ц. 26); 8) мелодико-хармонично: контраст между реферирания стил, представен в двете солиращи
цигулки + чембало, и неговият изкривен коментар във висок щрайх (II ч., ц. 7-9); изкривена
клъстероподобна хармония (III ч., ц. 4); клъстерен педал във висок щрайх дивизи (V ч., ц. 15 и ц. 17);
рязък хармоничен контраст с мажорен акрод във форте (V ч., преди ц. 26); 9) мотивно-тематично:
крайно сгъстяване на мотивния материал чрез стретна имитация (V ч., ц. 5, ц. 12, ц. 18), вплитане на
бароковия мотив в тангото чрез солиращата първа цигулка и чембалото (V ч., ц. 14).
Разликите в начина на третиране на оркестъра в разгледаните три примера – „Симфония“на Л.
Берио, „Барокови вариации“ на Л. Фос и „Кончерто гросо“ № 1 на А. Шнитке от технологично гледище
са твърде големи, за да се изведат общи тенеднции в използваните оркестрови похвати. Но по отношение
на основно използвания композиционен механизъм те си приличат – за всички може да се твърди, че
прилагат метода на деконструкция, който обаче намира различно стилово въплъщение и съответно –
различен оркестров израз. Използваният в полистилистиката и колажната техника механизъм на
деконструкция, от една страна гарантира „разпознаваемост“ на разглобеното цяло и от друга –
възможността за неговото съвременно третиране, посредством различни деформиращи подходи. В
оркестрацията това може да включи целия културно-исторически спектър от изобретени до момента
оркестрови похвати, понеже колажната техника и полистилистиката се явяват стилово необвързани с
никое направление. На практика те могат да черпят от най-различни музикално-исторически и жанровостилистични извори. А широко използваният от тях елемент на „интертекстуалност“ впоследствие
прераства в „интеркултуралност“. Това прави колажната техника и полистилистиката много
широкоскроени, маневрени и дори перспективни – в съзвуче с актуалните постмодерни разбирания за
мултикултурен плурализъм.
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3.6.

Извъневропейски влияния.

В настоящия раздел от този труд под „влияние“ ще се разбира не привнасянето на чужд музикален
материал (като при колажа и полистилистиката), нито специфичното подражаване на даден стил (като
неокласиката, стилизациите), нито намерението за приемственост (неоромантизма), а ще се разбира такъв
вид чуждо влияние, което се претопява в авторовото творчеството, образувайки относително ново като
стилистика музикално явление. Поради засиления интерес на мнозина съвременни автори към източната
музика, философия и култура (което представлява своеобразна световна тенденция), ще бъде отделено
специално внимане именно върху влиянията от азиатския изток – индийската, японската, корейската и
индонезийската музика. Много добри примери в това отношение са: О. Месиен, чието творчество
представлява причудлива смес от различни елементи, и Дж Шелси, който е силно повлиян от индийската
музика и философия. При О. Месиен извъневропейските влияния от Индия, Бали и Япония съжителстват
с други видове влияния, като е трудно да се определи кои се явяват най-същностни за неговото
творчество. „През 1931 г. в ‘Exposition Coloniale’ в Париж той чува балийска музика и оттогава, макар и
не веднага, звучността на гамелана оказва влияние върху използването на ударните инструменти с
определена височина, характерни за използвания оркестров състав от ‘Trois petites liturgies’ (1943–4)
насетне. Друг вид азиатска музика той слуша на запис или на терен (по време на по-късните му
пътувания), която оказва само временно влияние върху неговото творчество – например частта ‘Gagaku’
от ‘Sept haïkaï’. Доста по-важна за него се оказва индийската музика, достигнала до него посредсвом
енциклопедията на Лавиняк (‘Lavignac encyclopedia’). Там открива каталогизираните в трактати на
санскритски jātis и deçi-tâlas (мелодични форми и ритмически формули), които впоследствие започва да
използва в повечето си творби – от ‘La Nativité’ (1935) насетне“ 98. Индийската „жилка“ в творчеството на
Месиен може да бъде открита в множество оркестрови произведения, като тя се разпростира основно
върху начина на разнообразяване на метроритмически фигури, явяващи се често пъти в съчетание с
неговите „ладове с ограничена транспозиция“. За именуването на това специфично неравномерно
деление Месиен използва понятието „ритми с добавена стойност“, които представляват една от найхарактерните и идиоматични черти в неговото творчество („Св. Франциск от Асизи“, „Хронохромия“).
Ритмите с добавена стойност нерядко са представени в така характерните за Месиен блокови построения,
което в случая на оркестъра е съчетано със съпоставяне на различните оркестрови групи (например II ч.,
„Chant d’amour“ от „Турангалила“). Освен осезателното влияние от индийската музикална практика, в
творчеството на Месиен се срещат произведения с влияние и от други източни култури. Такъв е случаят с
IV ч. от „Sept haïkaï“, носеща заглавието ‘Gagaku’, където обща оркестрова картина наподобява
звучността на японската дворцова музика „гагаку“. За този авангарден прочит на японска традиционна
музика е използван доста разнороден инструментален колектив: оскъден щрайх (само 8 цигулки) и медни
(тромпет и тромбон), множество ударни и дървени духови инструменти, плюс едно пиано. В IV ч. от
98
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произведението използваните за наподобяването на звучността на „гагаку“ инструменти са разделени на
няколко различни фактурни плана: първият е на „мелодията“, който е поверен на нотираните в унисон (в
реално звучене) тромпет, два обоя и англ. рог; вторият е на изпълняващия ролята на блоково построен
акордово-хомофонен акомпанимент, раздаден на цигулки в широки дивизи (на 8); третият представлява
нещо като допълваща общата звучност контрамелодия, като е поверен на малката флейта и малкия
кларинет (изпълняващи общ мелодичен рисунък); четвъртият се състои в доуточняващата последните
щрихи от звуковата картина секция на ударните инструменти.
Съвсем от друг порядък е случаят с Дж. Шелси, чието музикално творчество също е повлияно от
извъневропейска култура, но което (в сравнение с Месиен) представлява доста по-еднородна сплав от
влияния, почти изцяло преобладавайки влиянието от индийската музикална култура и философия. В
произведенията на Шелси се осъществява своеобразна „среща“ между западноевропейската музикална
практика и индийската музикална традиция, при което се наблюдава не толкова музикален сблъсък, колкото
смесване в рамките на сонорно-авангардна музикална среда (например „Четири пиеси върху една
единствена нота“, „Анахит“ и „Uaxatum“). Оркестровите похвати, в които се осъществява това
специфично смесване на принципно антагонистични музикални практики, намира твърде интересни
въплъщения. Шелси, за разлика от Месиен, взаимства от индийската музика не богатството на
метроритмиката, а характерното медитативно вглъбяване в самия звук, в едва доловимите му темброви
изменения, третирайки звукът като самодостатъчна музикална вселена. Това крайно фокусиране в
слабовариативна изменчивост на тембъра, при относителна статичност по отношение на височинния
параметър, е съвсем различно от начина на третиране на тембъра от Х. Лахенман, целящ контрастносъпоставното разнообразие на различни, предимно с нефиксирана височина, звуци. При Шелси, образно
казано, тембърът представлява своеобразна микровселена, в който слушателят се потопя, проследявайки
неговите мутации, но не напуска границите на този малък свят на звука. При Х. Лахенман тембърът, в
неговото безкрайно многообразие от форми представлява повече средство за постигане на усещането за
„телесност на звука“, за постигане едва ли не на физическата представа за образуване на звука.
В „Четири пиеси върху една единствена нота“ Шелси експериментира в областта на оркестровохармоничния вертикал, при което изграждането на оркестровата творба става въз основата на идеята за
тембровите изменение в „един тон“. Това има тясна връзка с медитативното вглъбяване в индийската
музикална традиция, където вниманието на слуха понякога е в посока проследяване на слабоизменящите се
темброви багри на тона. Тази темброва микровселена на звука е погледната през микроскоп, като нейните
детайли биват многократно уголемени до мащабите на оркестровата звучност. В тази увеличителна
процедура оркестровите похвати се използвани именно с такава цел – да подчертаят, да подсилят наличните
в тази звукова микровселена черти. В „Четири пиеси върху една единствена нота“ Шелси на първо място
подсигурява, посредством дългозвучни педални построения, една широка и устойчива хармонична основа,
върху която се осъществяват различните видове изменения (подход често срещан и при спектралната
музика): 1) височинни колебания – основният тон се изменя чрез четвъртонови ходове, бавно вибрато,
глисанди, редуване на съседни или близкостоящи степени; 2) метроритмически колебания – непрекъснато
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звучащият тон се видоизменя чрез различни по вид насичания, раздробявания, тремоли, бързи редувания на
съседни или близкостоящи степени и др.; 3) темброви колебания – специфично избраният инструментален
състав, с несъразмерно преобладаване на дървени и медни духови спрямо нищожно малкия щрайх (ниските
партии, без цигулки), се използва в най-различни темброви съчетания. Често прилагани похвати в
осъществяването на тази общо взето „слята“ звучност (изградена предимно на основата на камерното
третиране на инструменталния колектив) са: сливането на звучности, тяхното застъпване и преливане,
неусетното вмъкване/изваждане на отделни инструментални партии и пр. Също така, за постигането на
специфични темброви ефекти, по особен начин се използва динамическото раздуване и затихване. В други
произведения на Шелси като например „Anahit“ и „Uaxatum“ принципът на третиране на оркестъра остава
почти непроменен, но използваните оркестрови похвати вече обхващат по-богат хармоничен вертикал. За
организирането на инструментите в общо аморфната метрическа пулсация на „Анахит“ в партитурата се
използва тактовата черта, но не като показател на силното метрично време, а като съгласуващ
ансамбловостта фактор. По отношение на хармоническия вертикал в „Анахит“ е характерно използването
на „пълзящи“ по хоризонтала мелодически ходове като глисанди, отстоящи на блзико разстояние
микротонове или полутонове, които образуват остро-дисонатни хармонически построения. А
преимущественото използване на инструменти с тембри като англ. рог, саксофон и медни духови, в
съчетание на специфичен вид звукоизвличане в щрайха, допълнително допринася за общата остра и
напрегната звучност.
Общо погледнато за Дж. Шелси може с категоричност да се твърди, че влиянието от индийската
музика и култура се явява същностно определящо за неговото творчество – третирането на оркестъра и
на многогласния хармоничен вертикал се основава на разибрането на тембъра, като самодостатъчен
фактор, чиято спектрална вариативност изхожда от самовглъбеното слушане на спектралните мутации на
едногласна мелодична линия (влияние, взаимствано от индийската музикална практика). В този ред на
мисли сонорната звучност на оркестровото многогласие при Дж. Шелси се явява следствие от
специфичен, разслоен начин на чуване на тембровия спектър на единичен тон, който в продължителното
и безконечно свое разпростиране във времето претърпява различни темброви видоизменения. Може да се
каже, че оркестровият принцип на Шелси представлява нещо като „работа по макет“, при който макетът
е единичният тон (и неговото темброво развитие във времето) и който макет служи за изграждането на
голямата архитектурна постройка – оркестровия вертикал.
Извъневропейските влияния в късномодерното творчество, разбира се, не се изчерпват с Месиен и
Шелси, но като че ли творчеството на тази двама композитори представлява достатъчно емблематичен
пример за последствията от възможностите за бърз идейно-културен обмен през ХХ в. Съществуват ред
други композитори, които в една или друга степен са повлияни от както от философските и музикални
идеи на изтока, така и от развититето на съвременната музикална етнология, но най-вече от общото
движение за разкрепостяване на мисленето, подклаждано от лутащата се в мрежата на езотериката „Ню
Ейдж“ чувствителност.
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IV.

Четвърта глава:

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПО-ХАРАКТЕРНИ ТЕНДЕНЦИИ В
ТРЕТИРАНЕТО НА ОРКЕСТЪРА ОТ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА ХХ В. ДО СЕГА.
Тенденциите в третирането на оркестъра, които ще бъдат изведени и разгледани в тази глава,
представляват по-характерна за късномодерната оркестрова практика извадка, която има за цел да
набележи определени насоки в развитието на съвременното мислене и композиране за оркестър.

Състав на оркестъра.

1.

Оркестровият състав в късномодерния период познава най-различни, дори причудливи
инструментални формации, някои от които са по-традиционни, други – не толкова типични, а трети –
изненадващи със своята необичайност. При всички тях обаче, положеният от класико-романтическата
практика модел за инструментален състав представлява трудна за заобикаляне основа, с която всеки
автор волно или неволно се съобразява. През втората половина на ХХ в. изменчивостта на оркестровия
състав по отношение на количество, разнообразие и разнородност на инструментите приема доста
разтегливи граници, при което могат да се срещнат: 1) утвърдените двоен, троен и дори четворен състав
традиционни формации (единичен/двоен – „Камерна симфония“ на Дж. Адамс; двоен – „Концерт за
пиано и оркестър“ 99 на Е. Денисов; троен/четворен – „Лонтано“ на Д. Лигети, „Кончерто гросо“ № 4
на А. Шнитке, „Пир по време на чума“ и „Светлината на края“ на С. Губайдулина, „Notations“ на П.
Булез); 2) състави, изненадващи с количествено-пропорцианолнато разпределение на участващите
инструменти в отделните партии („Дезинтеграции“ на Тр. Мюрай, „Четери пиеси върху една само
нота“ на Дж. Шелси, „Réveil des oiseaux“ на О. Месиен, „Симфония № 2“ на Г. Устволская); 3)
оркестрови формации, изненадващи с присъствието/отсъствието на определени инструменти („ChronosAion“ на Бр. Фърнихю, „Симфония № 2“ на Г. Устволская, „Sept haïkaï“ на О. Месиен); 4) малки,
нетипични състави от едновидови инструменти („Бразилска бахиана“ № 1 за виолончели на Е. ВилаЛобос); 4) ансамблов състав, включващ причудлив набор от ранознородни и дори трудносъвместими
инструменти („Симфония № 2“, „Симфония № 5“ на Г. Устволская, „Uaxatum“ на Дж. Шелси).
Голямото разнообразие на оркестрови формации през втората половина на ХХ в. (по отношение на
тяхната големина и вътрешен състав) има пряка връзка със стремежа за нешаблонно мислене, което
предполага използването на индивидуален подход при тяхното разглеждане.
Например в оркестровия състав на „Mouvement (– vor der Erstarrung)“ на Х. Лахенман се наблюдава
интересно явление: от една страна съществува известна „традиционност“, а от друга любопитна
необичайност – от състава са изключени носителите на основната оркестрова тежест партии (Vni I и Vni
II), от дървената група отсъстват Ob., а медната е представена само от 2Tr. in C. За сметка на това
ударната група е най-силно застъпената по отношение на брой и разнообразие инструменти –
ксилоримба, антични чинели, дървени блокчета, темпъл блок, том-томи, метално блокче, бонгоси,
99

Тук е любопитно, че фаготите са заменени с алтови и тенорови саксофони.

93

педални камбани и др. Този специфично избран от Х. Лахенман инструментален състав, с множество
ударни инструменти и отсъствие на цигулки и обои, може да се разглежда като отражение на следваната
от автора музикално-естетическа линия на развитие, някаква смесица между „брюитизъм и нова
сложност“. В произведението „Chronos-Aion“ на спадащия към направлението нова сложност Бр.
Фърнихю положението с оркестровия състав в вече е различно – има по-разнообразен оркестров състав
(в сравнение на „Mouvement“ на Лахенман), подсигуряващ търсеното темброво многообразие. Включени
са не много обичайните видови инструменти като: алтова флейта, басова флейта, контрабас кларинет,
малък тромпет (в Вb) и множество ударни (ксилофон, звънчета, маримба, вибрафон, камбанки, тимпани,
дървени блокчета, темпъл блок, голям барабан, дайре, кротали и др.). В „Концерт за пиано и оркестър“
на Е. Денисов се наблюдава по-голяма традиционност – в утвърдения в практиката двоен състав на
оркестъра по-необичайна промяна представлява заменянето на фаготите със саксофони и поразширеното присъствие на ударната група (тимпани, вибрафон, том-томи, кротали, камбани, чинели,
барабани и др.). Друг вид традиционност, нелишена от своите особености, се наблюдава в единичния
оркестров състав на „Melodien“ на Д. Лигети. В тази творба се наблюдава интересен вид гъвкавост: в
уводните бележки авторът препоръчва за уравновесяване на солистично третираните дървени духови
инструменти да се предпочита по-малък струнен състав, приблизително колкото в симфониите на Хайдн
(като в същото време не се изключва вариантът на използване на изцяло камерен състъв – с по един
представител от всяка щрайхова партия). Това представлява доста любопитна и дори наподобяваща
бароковата практика неустановеност, която обаче не преминава границата на различните по род и вид
инструменти, а се свежда до тяхното количествено използване. Възможността количеството инструменти
в оркестровия състав на „Melodien“ да варира е обусловено в голяма степен от специфичния начин на
тяхното третиране – подчертана линеарност в гласоводенето, препращаща към многогласния вид
барокова фактура. Друг интересен аспект в „Melodien“ на Лигети е начинът на третиране на
цигулковите партии: те не са разделени на „първи“ и „втори“ цигулки, а на равностойни по важност
групи „А“ и „Б“, имащи като водачи/солисти двама лидери (концертмайстори) от „първите цигулки“. В
„Лонтано“, друго произведение на Д. Лигети, е използван не много типичния за постмодерната
практика голям оркестър – четворен състав дървени духови, намален брой на медните (вместо
обичайните 6 валдхорни, са само 4) и без участието на ударни инструменти. Тази своеобразна
традиционност на инструменталния състав не се явява следствие на някакъв по-консервативен
музикално-естетически изказ, а напротив – тя служи като средство за въплъщаване на необичайни
оркестрови похвати, на които по-нататък ще бъде обърнато полагащото се внимание. В „Дезинтеграции“
на Тр. Мюрай оркестровият състав е съобразен със следваната от автора линия на развитие
(спектрализъм), както и с използваната в произведението електронна апаратура (магнетофонна лента). В
избраната камерна формация най-силно застъпени са: като брой изпълнители – дървената и после
медната група, а като брой инструменти – ударната (с двама изпълнители). Най-слабо присъствие има
щрайхът – с по един представител от всяка партия. Характерен за спектралистите белег е
преимущественото използване на дървени духови с оглед техните по-бедни на обертонове звукови
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характеристики (Fl., Cl.), което има пряко отношение към постигането на желания звуково-оркестров
спектър.
През втората половина на ХХ в. инструменталният състав на оркестъра, неговите количествени и
качествени характеристики, не винаги са в пряка зависимост от следваната идейно естетическа линия.
Така например е въможно по-традиционнният инструментален колектив да послужи за авангардни цели
посредством прилагането на: необичаен начин на звукоизвличане и разширени инструментални техники
(„Chronos-Aion“ Бр. Фърнихю и „Mouvement (– vor der Erstarrung)“ на Х. Лахенман) или необичаен
начин на оркестриране при традиционен вид звукоизвличане („Melodien“ и „Lontano“ на Д. Лигети).
Разбира се, съвсем възможно е да няма разминаване между използван оркестров състав и следваната
идейно-естетическа линия на развтие („Century Rolls“ на Дж. Адамс и „Uaxatum“ на Дж. Шелси), при
което оркестърът се явява своеобразно нейно отражение.

2.

Разположение на оркестрантите.
В творческите си търсения някои автори отдават голямо значение на пространственото

разположение на оркестъра, което явление вмества в себе си съображения както от художественоестетическо, така и от акустично естество (например взимащия под внимание акустическите особености
на дадена концертна зала подход на К. Щокхаузен). Например Х. Лахенман в своето произведение
„Mouvement (– vor der Erstarrung)“ изисква такъв вид разположение, при който щрайх и духови
инструменти биват пространствено противопоставени, явявайки се срещуположни едни на други
(съответно от дясната и от лявата страна на диригента), като в същото време ударните инструменти
заемат задната и централна части. В следващите нотни примери ще бъдат показани някои изисквания
относно различни видове разположения на оркестъра на концертни подиум:

[нотен пример № 7]
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[пример № 8]

[нотен пример № 9]

3.

Полифункционалност на инструменталистите.
Съвременната тенденция на използване полифукционалността на изпълнителите представлява

даден оркестрант да допринася в изграждането на звуковата картина не поредством свирене на своя
инструмент. Този вид участие трябва да се разграничава от полиинструментализма, характерен например
за бароковата практика, където е възможно даден изпълнител при нужда да смени инструмента
(например флейтистът да може да свири на обой или цигуларят – на виола). В съвременната тенденция не
става въпрос за владеене на друг музикален инструмент, а за такъв вид участие, неизискващо специална
дълговременна подготовка. Т.е. изпълнителят да прави нещо, които не би представлявало особена
трудност за всеки музикант – да върти кречатало, да пляска с ръце или издава някакъв друг вид звуци.
Например в „Хеликоптер-щрайхквартет“ на К. Щокхаузен инструменталистите, всеки от които се
намира на отделен хеликоптер и връзката помежду им не е пряка, трябва да произвежда различни звуци с
гласа си, своеобразно изпълнявайки ролята на певци. Друг е случаят в „Aventures and Nouvelles
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Aventures“ на Д. Лигети, където по много театрален начин са използвани полифункционалните
възможности на изпълнителите за създаването на абсурдно-комедийна музикална обстановка чрез
употребяване на най-различни звуци от домашно-битовото ежедневие: освен театралния и
извънмузикален начин на третиране на вокалните партии, са използвани допълнителни способи за
усилване и променянане на техния звук (конусовидни и цилиндрични тръби), както и различни звуковоасоциативни ефекти, свързани повече с ударните инструменти (късане на хартия, тупане на килим,
изпускане на чинии, смачкване на алуминиева кутийка с дървен чук, пукане на хартиена торбичка и пр.).

4.

Оставяне свобода на изпълнителите.
В случая се има предвид не свободата, която всеки изпълнител има по отношение на

интерпретация, а свободата да определя същностни параметри в композицията като височина, ритъм и
структура. Това де факто представляват различните видове композиционни неустановености, които са
оставени на музикалния усет на изпълнителя. В повечето случаи композиторът не предоставя на
оркестрантите тотална свобода (какъвто би бил случаят със свободната алеаторика), а им дава ограничен
вид свобода (конториларана алеаторика), при което изпълнителят импровизира с някой елемент от
музикалната изразност като ритъм, височина или структура, докато другите компоненти са фиксирани.
Участието на изпълнителите в композиционното изграждане на творбата може да обхваща различни
параметри от музикалната тъкан:
1) свобода по отношение на ритъма: неуточненият ритъм при фиксирани тонови височини е може
би най често срещаният вид изпълнителска свобода. Като примери могат да се посочат немалко
оркестрови творби. Още в указанията на своя „Концерт за пиано и оркестър“ при уточняването
използваните специфични знаци Е. Денисов посочва как ще бъде изписвана неустановеността на ритъма.
В същото произведение в тактове 40, 65 и 92 от I ч. съществува друг вид нотиране на ритмическата
неустановеност (в партията на тромбоните):

[нотен пример № 10]
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Други произведения, в които може да се срещне този вид контролирана алеаторика, са например:
„Полиморфия“, „Плач в памет на жертвите от Хирошима“ и „Анакласис“ на К. Пендерецки; „Книга за
оркестър“, „Венециански игри“, „Симфония № 3“ и „Симфония № 4“ на В. Лютославски, „Симфония №
2“ (Симфония на тембрите) на В. Казанджиев и др.
2) свобода по отношение на височината: това се неуточнени тонови височини при фиксиран (или
не) ритъм. Още в началните страници на своя „Концерт за пиано и оркестър“ Е. Денисов пояснява
специфични обозначения, използвани за нотиране на различните видове височинна неустановеност: да се
изсвири пределно висока нота, да се изсвири глисандо с неуточнен краен тон, да се изсвири клъстер и пр.
Подобен вид нотация се използва и от други автори като например първопроходника в сонористиката
К. Пендерецки („Плач в памет на жертвите от Хирошма“).
3) свобода по отношение на повторения: това са т. нар. алеаторни модели, които се повтарят
определен брой пъти или определен период от време, измервано често пъти в секунди („Полиморфия“ на
К. Пендерецки, „Концерта за пиано“ на Е. Денисов и др.)
4) свобода по отношение на ритъм и височина: това вече клони към свободната алеаторика, като е
възможно да се използват различни видове нотно писмо, включително графична нотация или подсказващи
авторовите изисквания сугестивни текстове („Концерт за пиано и оркестър“ на Дж. Кейдж, „Книга за
оркестър“ на В. Лютославски, „Полиморфия“ на К. Пендерецки, „Симфония №2“ на В. Казанджиев).

[нотен пример № 11]

7) свобода по отношение на структури: тук свободата е предоставена повече на ръководителската
фигура на диригента, която определя последователността на нотираните от композитора епизоди („Pli
selon pli“ и „Notations” на П. Булез, „Available Forms I & II“ на Ърл Браун). Творбата „Notations” на П.
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Булез е „съвкупност от 12 части, които могат да бъдат изсвирени като независими една от друга и в
произволен ред, но не трябва да са по-малко 4 на брой. При подбора може да се изхожда от
съществуващия контраст по отношение на темпо и характер. В случай, че се изберат първите 4 части
предложената последоветалиност е: 1, 4, 2, 2.“ 100
Всички гореспоменати неустановености, засягащи различни музикални параметри (височина,
ритъм, повторения на модели, структури и цялостна импровизираност) могат да се срещнат в своя чист
вид или да се използват в съчетание с други техники, при което ясна разграничителна линия между
различните видове алеаторика понякога е трудно да се прокара. Например в III ч. от „Концерт за пиано и
оркестър“ на Е. Денисов в тактове 65-86 се наблюдава много интересно съжителство между алеаторна
техника в дървени духови и строго нотирани построения в щрайха. Също интересен композиторски
похват представлява т. нар. „изписана алеаторика“, при която се създава слуховото впечатление за
свободно-изпровизационна звучност, характерна за контролираната алеаторика, но постигната
посредством традиционен вид нотация (началото на I ч. от „Концерт за пиано и оркестър“ на Е.
Денисов и после в т. 109 -110). Интересен момент при оставянето на свобода на изпълнителите
представлява вместената в уводните бележки препоръка на Д. Лигети в своята творба „Melodien“ за
определена еластичност на интерпретацията: 1) по-голяма независимост, виталност и свобода на
мелодическата линия, когато тя е поверена на солиращи инструменти, с което тя става по-жизнена и
индивидуализирана; 2) по-уеднаквена мелодична линия, без рубато, когато е изпълнявана от няколко
инструмента в унисон/октава или когато представлява подчинен вид музикално построение (като педал
или остинато) 101. Друго интересно изискване към изпълнителите е встъпването на тези силно
индивидуализирани мелодични гласове да бъде точно, едва след което да се прилага леко рубато.
Алеаторни принципи могат да бъдат открити у автори, които в известен смисъл държат на общата
детерминираност в процеса на изпълнение – интерпретация, която строго спазва нотния текст и не
изопачава композиторските намерения (К. Щокхаузен – „Групи“ и „Моменти“).

Специфична нотация. Изписване в „С“ на транспониращи инструменти.

5.

В късномодерната музикална практика нерядко срещано явление, особено при авангардните автори,
в началото на партитурата да съществува указания за използваните от специфични за композитора
(творбата) символи, които в известна степен излизат от рамките на традиционния нотопис или чиято
неуеднаквена употреба налага изрично изясняване. Такъв е случаят примерно с „Mouvement (– vor der
Erstarrung)“ на Х. Лахенман, където се изисква обстойно предварително изучаване на използваната от
автора специфична нотация, същностно различаваща се от общоприетия нотопис. Това разяснение е
поместено в първите страници от книжното тяло на партитурата, като в случая необичайните нотни
символи представляват следствие от необходимостта да се нотират използваните от автора нестандартни
100

Boulez, P. Notations I-IV pour orchestre (1978/1984) [partition]. London: Universal Edition, 1978.
В това отношение са разграничени (в уводните бележки) три динамични плана: „преден“, състоящ се от мелодии и
кратки мелодически модели; „среден“, съставен от подчинени, остинатоподобни по вид фигурации; „заден“, състоящ се от
продължителни и дългозвучащи тонове.
101
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инструментални техники, специфични начини на звукоизвличане и необичайни похвати, за които няма
общоустановено нотно писмо:

[пример № 12]

Освен употребата на специфични символни обозначения, в съвременната творчество нерядка
практика е „изписването в С“ на транспониращи инструменти (като Cl., Tr., Cor.), което от някои се
нарича „бяла партитура“. Този похват, имащ за цел да улесни композитора и диригента, обикновено се
прилага единствено в цялостната оркестрова партитура, докато в отделните щимове партиите са в
съответната им транспозиция (например „Melodien“ и „Lontano“ на Д. Лигети). В първите страници на
„Melodien“ са поместени изяснения относно начина на нотиране на инструменти като любовен обой,
кларинети и валдхорни (изписани в реална звучност), за разлика от условнотранспониращите
инструменти като флейта пиколо, антични чинели, звънчета, ксилофон и контрабаси (изписани по
традиционния, непоказващ реалната звучност начин). Интересен елемент в нотацията на „Melodien“
представлява тактовата черта и нейната функция – докато в традиционната музика нейната роля включва
показването метро-ритмическата организиция и съответните метрически акценти (първо време), то в
произведението на Лигети тактовете служат само за осъществяване на синхрон между различните
партии, без да има отношение към метриката. Всъщност в тактовото организиране на многопластовата
линеарна фактура на „Melodien“ е приложено едно метрическо „общо кратно“, целящо да опрости
нотацията на произведението до степен, че да е възможно то да се издирижира само от един диригент.
Използването на специфична нотация и изписване в „С“ на транспониращи инструменти са похвати
присъщи повече на късномодерния авангард. Например в началните страници на принадлежащата към
направлението нова сложност творба на Бр. Фърнихю „Chronos-Aion“ липсват уточнения за
сепицифична нотация (въпреки широкото използване на разширени инструментални техники), но някои
транспониращи инструменти са изписани в реална звучност (Cor. in „F“, Tr. picc. in „B“). В принадлежащата към спектрализма творба „Дезинтеграции“ на Тр. Мюрай използваната специфична нотация
включва не само щимовете на изпълнителите, но и партията на магнетофонната лента. Използваните при
инструменталистите символи са в голяма степен в рамките на традиционното нотно писмо (или изхождат
от него), докато при лентата се прибавя и графичният вид нотация. Интересен начин на представяне на
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музикалния текст е използван в партитурата на „Барокови вариации“ на Л. Фос, където нотите с поголям шрифт се изпълняват, а тези с по-малък не се свирят. Други композитори също прибягват до
специфичен вид нотация (или до използването на „бяла партитура“) като например: Ж. Гризе в
„Partiels“, К. Пендерецки в „Плач в памет на жертвите от Хирошима“, „Анакласис“ и „Полиморфия“;
С. Шиарино в „Efebo con radio“, „Lohengrin“ и „Un immagine di Arpocrate“ и О. Месиен в „Св. Франциск
от асизи“ и „Sept haïkaï“, В. Казанджиев в „Симфония № 2“ (Симфония на тембрите) и др.
Използването на специфични нотни символи в конкретна творба или от даден автор не е рядко
явление в съвременната оркестрова практика (особено що се касае до авангардните направления), което
ярко онагледява цялостната разнородност на късномодерната музикална действителност – общ музикален
език няма, като установената традиционна нотация понякога се явява допълнена, променена или подмена.
Всъщност всеки автор се явява в ролята на „ковач“ на собствения си музикален стил и законодател на
собствения нотопис. Разбира се, в съвременното нотно писмо обща и неотменима основа (съпътствана от
някои вече утвърдили се идеологеми) съществува, но специфичните за всеки автор добавки са толкова
много и различни, че понякога за изпълнението на дадена творба е нужно инструменталистът, преди да
пристъпи към свиренето, да се запознае и да привикне към използваните от композитора графични знаци
(емлематично в това отношение е творчеството на Х. Лахенман).

6.

Промяна в подреждането на инструменталните партии в партитурата.
В оркестровата партитура промяната в подреждането на партиите може да представлява индикация

за специфичен вид третиране на даден инструмент, на дадена група или общо на колектива. Обикновено
промяна в подреждането се наблюдава по отношение на един или няколко инструмента, като цяло
запазвайки облика на общоустановената партитурна страница. Например в симфониите на
принадлежащият към първата половина на ХХ в. С. Прокофиев валдхорните са поставени не
непосредствено под дървената група (като своеобразна „връзка“ между медни и дървени), а под
тромпетите, с което се акцентира на тяхната акустична принадлежност. Разбира се, този начин на
изписване не означава, че валдхорната изцяло преустановява своята свързваща различните оркестрови
групи музикална роля, а по-скоро, че се третира като изконна част от медната група и не толково като
свързващо звено между медни и дървени. Вече в камерния състав на „Симфония № 5 – ‘Амин’“ на Г.
Устволская цигулката е поставена най-отгоре на партитурната страница (над дървени духови), докато
четецът – в най-долната ѝ част. В „Sept haïkaï“ О. Месиен поставя солиращото пиано сред ударните
инструменти (под маримбата), а цигулките – под медните и над ударните. Този специфичен вид
подреждане може да има връзка както с музикалната роля на различните инструменти в общата
музикална фактура, така и със специфичните им изпълнителски качества, при което възможността за
свирене на продължителни тонове на цигулките ги сродява с дървените и медните духови инструменти
(и затова са изписани близо до тях), а бързото отмиране на звука на пианото – с ксилофона, маримбата и
ударните инструменти. В „Четири пиеси върху една само нота“ и „Анахит“Дж. Шелси поставя
саксофонът не в дървената група, а в медната – под валдхорните и над тромпетите (с което дава да се
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разбере по какъв начин го третира). В партитурата на „Барокови вариации“ на Л. Фос е използван много
интересен начин подреждане, отчасти основаващ се на барокова практика, при която от голямо значение
е функцията на дадения глас (мелодична, басова, сопранова и пр.). Изглеждащата на пръв поглед
разбърканост и трудна проследимост на партиите в „Барокови вариации“ е обединена от общ принцип на
групиране – ролята, която партите изпълняват в определения момент на музикалното развитие, в
съчетание с бароковата практика на поставяне на цифрования бас в най-ниската част. Така, в началото на
петолинията, свързващите аколади не обединяват сходните по устройство инструменти (дървени-медниударни-лъкови), а свързват инструментите, които имат сходна функция в общата оркестрова фактура:

[нотен пример № 13]

В т. 119-128 от I ч. на „Барокови вариации“ прави впечатление, че партитурната страница е
разделена с аколади на пет групи, в най-ниската част на които е поставен инструмент, свеобразно
имитиращ ролята на бароковото басо континуо (ел. пиано, вибрафон и два пъти ел. орган), както и
допълващ ударен инструмент (два пъти: тръбни камбани и чинели). Разпределението на партиите в
оркестровата страница е направено по този необичаен начин с оглед да бъдат по-ясни за окото функциите,
които даден инструмент изпълнява в определен момент от музикално-оркестровото развитие. Така
инструмент, който си сменя музикалната „роля“ и спада към съответна фактурна група (например
тръбните камбани), се появява два пъти в оркестровата партитура (с дървените и с щрайха).

7.

Камерен (хоров) принцип на третиране на оркестровите групи.

Камерният принцип на третиране на оркестъра (по подобие на крайното усложняване на ритъма) може да
се разглежда като еманация на типичния за късномодерната епоха разчастен и фрагментиран вид приемане
на действителността и на времето, като своеобразно нестабилни в своята същност категории. По
отношение на третирането на оркестъра като инструментален колектив, в чиято ансамбловост лежи
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хоровия принцип на организиране и съчетаване на оркестровите групи, тази фрагментираност се проявява
в преимущественото използване и дори извеждане в крайност на камерния принцип, при който всеки
инструмент се явява солист. Отсъствието на яснодоловима по слухов път фактурно-йерархическа
степенуваност в оркестровата тъкан, прави така че различните инструменти да изглеждат с недоизяснени
музикално-фактурни роли, със слаба височинно-времева синхронизиция помежду си и в общи линии –
несъгласувани. Единственият по-осезаем обединителен елемент представлява общият „анархоподобен“
характер на желаната от автора звучност, в която определена насоченост на музикалното развитие се
постига посредством обща възходяща/низходяща посока на движение (по отношение на височина), общи
метро-ритмически фигури (по отношение на време) или обща темброва характеристика (по отношение на
цвят). Преекспонирането на солистичността и усещането за отсъствие на фактурна йерархия и
целеустременост на музикалното развитието най-ярко се проявяват в направления като интегрален
сериализъм, нова сложност и брюитизъм. Например в „Chronos-Aion“ на Бр. Фърнихю специфичното
прилагане на камерния принцип прозира още в избора на инструменталния състав – необичаен единичен
състав, при който дори партиите на щрайха са представени от по един изпълнител. Това само по себе си
говори за крайно солистичния вид третиране на партиите, логично следствие от следваната от автора
авангардна линия на развитие на еманципиране на дисонанса в контекста на екстремно усложнен и
фрагментиран музикален дискурс, постиган чрез разширени и неконвенционални инструментални
техники. Съществуват и други музикални направления/творби, в които използването на камерния принцип
води до силно фрагментирана оркестрова звучност – фактура съставена от отделни, силно
индивидуализирани солистични партии, създаващи впечатлението повече за самостойност и
несъгласуваност в дейерархизирана художествена картина, отколкото за синхронозирана разграфеност по
отношение на изпълнявани музикални роли („Симфония № 1“ на К. Пендерецки, „Метастази“ на Я.
Ксенакис). В късномодерната практика съществуват и други начини на прилагане на камерния принцип в
общото третиране на оркестъра, при което по отношение на фактурна (де)йерархизация се постига
интересен вид междинност. Например в творбата „Melodien“ на Д. Лигети се наблюдават релефно
разграфени оркестрови планове в определен вид фактурна йерархия, въпреки отявленото „камерно“
третиране на оркестровия ансамбъл. В отделните фактурни пластове вече може да се търси широко
застъпения солистичен принцип – в началото на творбата единият план е съставен от обединените от
общото възходящо движение дървени духови, пиано и щрайх, а другият план обхваща медните +
контрабасите. Съвсем друга художествена идея и фактурна логика използва Д. Лигети в „Лонтано“,
където камерният принцип, въпреки своето осезателно присъствие, добива друг смислов нюанс. В тази
творба използваните на солистичен принцип отделни партии образуват общ звуков конгломерат, в който
изплуват и потъват определени фактурни елементи, но чиято звучност плавно се променя, преливайки в
друга. Дългите и задържаните тонове, общата педална звучност, неусетното включване и изключване на
инструменти 102, споменатото преливане и мъглявост къде започва и къде свърша да свири даден
инструмент създават усещането на постоянно и неусетно изменяща се звукова материя, чиито граници са
102

(изкуствено крешендо и декрешендо)
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размити. Наличната в „Лонтано“ планомерност в развитието е много интересен „хибриден“ вид мислене,
в който поединично третираните партии не са индивидуализирани до степен на самостойност, а са
подчинени на общата концепция – да се постигне преливащо-застъпващи се звучности с преднамерено
размити граници. С други думи казано камерният принцип в „Лонтано“ се различава от оркестровофактурната разчастеност, при която всеки отделен инструменталист (или партия) е индивидуализиран и се
отличава от другите персонажи, но е част от един преднамерено-анархистичен вид несъгласуваност.
Камерността в „Лонтано“, отделните гласове не са третирани поотделно, а напротив – като част в
изграждането на единнен музикален образ.
В късномодерната оркестрова практика, освен примери на разчастеност и фрагментираност на
общата звучност в определен вид „анархоподобна“ музикална тъкан, могат да се намерят примери тъкмо в
противоположна посока – крайното обединяване, оцялостяване и единство на оркестровата звучност, т.е.
хоровият принцип, изведен в своята крайност. Например в творбата на Л. Андрийсен „Hoketus“,
предназначена за 2 групи от по пет изпълнителя, се наблюдава интересен вид изразвняване на
динамическите възможности на отделните партии (посредством използването на усилваща апаратура),
което навежда мисълта към авторовото желание да се постигне максимално изравняване на звуковите
възможности между отделните инструменти (обединени в обща група) и между двете групи една спрямо
друга. Т.е. това е проява на загриженост по отношение постигането на максимално звуково равновесие –
ансамбълът да звучи динамически изравнено, което е един от основните принципи за оркестров баланс,
еманация на хоровия принцип. Единството и сплотеността на групата не се изразява само в
изпълнителската изравненост по отношение на динамически възможност, а обхваща най-важните
елементи от музикалната изразност – височина и ритъм. Степента на единство в ансамбловото изпълнение
е такава, че даже не е нужно отделните партии да се нотират на отделни петолиния. Оркестровата
партитура представлява едно единствено петолиние, в което горната нота представлява партията на цялата
„Група 1“ (свирещи предварително зададени тонове), а долната нота – цялата „Група 2“. Авторовата идея
за антифонно противопоставяне на две еднакви по брой и вид инструменти групи е осъществено чрез
специфичното им разположение на концертния подиум – широко раздалечени една от друга.
Освен гореразгледаните три различни принципа на цялостно третиране на оркестровите групи,
намерили въплъщение в произведенията на Бр. Фърнихю, Д. Лигети и Л. Андрийсен, в късномодерната
композиторска практика могат да се намерят и други специфични разновидности, някои клонящи към потрадиционният начин на оформяне на музикално-оркестровата тъкан (А. Пярт, Г. Канчели, Х. Гурецки),
други заемащи своеобразна междинност (Д. Лигети, Я. Ксенакис, К. Пендерецки, В. Лютославски, В. Рим),
а трети клонящи към по-фрагментарното структуриране на музикалната фактура (К. Щокхаузен, П. Булез,
Б. Фърнихю, М. Финиси).

8.

Еманципиране на тембъра.

Стремежът за широко разгръщане на тембровите възможности на оркестровия колектив е тенденция,
която се усеща още от времето на Романтизма, но през късномодерния период тя намира своето крайно
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проявление в еманципирането на тембъра в музикалната изразност. Този принцип на „отделяне“ на
определено изразно средство като основно измежду всички останали може да се твърди, че е характерна
черта на късномодерното музикално творчество. В оркестровото изкуство тенденцията на еманципиране
на тембъра е широко застъпена в множество музикални направления, но във всяко едно от тях се проявава
в различна мяра. При едни има повече функцията на украса, допринасяща за колоритната оркестрова
звучност (неокласика, стилизации, колаж, полистилистика), докато при други се явява основен
структуриращ фактор. Така тенденцията на еманципиране на тембъра може да придобие формата на:
композиционна техника (мелодия от тембри при пунктуализма); стилоопределяща норма (звукови петна
при сонористиката); крайна звукова цел (при електроакустиката); изходна композиционна точка (при
спектрализма); основен градивен материал (при брюитизма). Ярък пример за крайно еманципиране на
тембъра в оркестровото изкуство представлява творчеството на Х. Лахенман, което може да се разглежда
като смесица между брюитизъм и нова сложност: еманципирането на шума предсталява градивния
материал (брюитизъм), а сложността на музикалния изказ – начина на неговото звуково представяне (нова
сложност). Същностно новото при Лахенман е „звуковата материя“, с която се работи (шумът), както и
нейният начин на реализиране (акустически), което поставя редица предизвикателни въпроси към
оркестрацията и към нейните основни закономерности. На първо място стоят удвояванията – как да се
удвои един шум в унисон или октава? От това следват въпросите: как да се постигне голяма плътност чрез
удвоявания и как да се постигне голям обем чрез удвояване в октава, ако се използват предимно шумове?
В това отношение в „Mouvement (– vor der Erstarrung)“ временно сгъстяване на звуковата плътност се
постига не толкова посредством оркестровия похват на удвояване в унисон, колкото чрез употребата на
инструменти с по-плътен по природа звук (примерно тимпани, голям барабан, медни духови и пр.). Може
би заради тази особеност в удвояването на унисон/октава музиката на Лахенман е с преимуществено
рехава плътност и в известна степен лишена от обем. Като цяло нейната обща фактура може да се
оприличи на изтъкан килим, чиято грапава, зърнеста, стегната или рехава плетка има ясен, но в известна
степен лишен от дълбочина релеф. Освен проблемите по отношение на плътност и обем в оркестровото
творчество на Х. Лахенман съществуват и други предизвикателни моменти като например въпросът с
постигане на напрежение на звука или другояче казано: как да се постигне напрежение на „шума“? Или
пък на какъв принцип да се изгражда хармоничният вертикал, когато е съставен от звуци с неопределена
височина? Всички тези преразглеждащи традиционните ни представи за оркестрово звучене възгледи
могат да се сведат до един единствен въпрос – до каква степен е възможно въз основа на шумове да се
изгради една оркестрова творба, при положение че оркестровото изкуство се основава на идеята за „чистия
тон“, а закономерностите в оркестрацията са следствие от височинните взаимоотношения между звуци с
определена височина? Отговор на този въпроси може да се намери в определението, което самия Х.
Лахенман дава за собсвтената си музика, наричайки я „конкретна инструментална музика“ 103 и основаваща
се на особен вид разбиране за музикалното: „звукът вече не е образуван и интерпретиран чрез гледната
Петрова, А. Радикални слухови идеи в конкретната инструментална композиция (Хелмут Лахенман) – В:
Академичен форум „Интегрална музикална теория 2015“ (сборник с доклади), с. 145. <http://integral-musictheory.com/arhiv/academic_forum_2015.pdf>(14/01/2021)
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точка на интервал, хармония, ритъм, тембър, а като резултат от механична сила и дори физически условия
на създаването му“ 104. Крайният музикален резултат на тези звуково-концептуални авторски намерения
предсатвлява художествена картина, която наподобява електроакустичен пейзаж, съставен от различни по
консистенция, характер и телесност звуци: „Mouvement (– vor der Erstarrung)“, „Schreiben“,
„Kontrakadenz“, „Tanzsuite mit Deutschlandlied“ и др.

[нотен пример № 14]
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Пак там, с. 146.
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Освен при Лахенман и брюитистите тенденцията на еманципиране на тембъра намира силен израз и в
направелението нова сложност, където обаче в по-голяма степен запазва своята тонова природа –
„Chronos-Aion“ и „Plötzlichkeit“ на Б. Фърнихю; „Sea and Sky“ и „The Red Eatrh“ на М. Финиси,
„Windows and Canopies“ на Дж. Дилън. Освен в музикалните направления брюитизъм и нова сложност,
тенденцията на еманципиране на тембъра е силно застъпена и в сонорнистиката, където обаче новите
оркестрови звучности се постигат не толково чрез специфични инструментални техники, колкото чрез
особен вид съчетание на оркестровите партии. По този признак може да се каже, че в съвсем друга
посока се развива оркестровото мислене на един от представителите на сонористиката – Д. Лигети.
Неговото специфично третиране на оркестъра се оказва доста по-конвенционално: от една страна по
отношение разбирането за тембър, запазващо тоновата му природа, а от друга – в разбирането за
инструментална техника, не прибягващо до нов вид звукозвличане или нов начин на свирене.
Специфичните оркестрови звучности в произведенията на Лигети („Лонтано“, „Атмосфери“ и
„Melodien“) са следствие най-вече от майсторство в областта на оркестрацията и от умелото боравене с
оркестрови параметри като обем, плътност, маса, интензитет и напрежение. Например в „Лонтано“
и „Атмосфери“ за основа при изграждането на особената фактурно-темброва обагреност,
представляваща плавно изменяща се звуковата материя, служи общоприетият начин на свирене и
звукоизвличане на традиционни инструменти. В „Лонтано“ чистият тон в различните инструментални
партии, тяхното постепенно включване/изключване в различни по характеристики инструментални маси
е идиоматичен за творбата оркестров прийом, докато в „Атмосфери се наблюдават и по-резки контрасти
на различни по обем и маса фактурни построения.Списъкът с творби, използващи по специфичен начин
тембъра, може да бъде неимоверно разширен чрез включването на представителите от полската
сонористика (К. Пендерецки, В. Лютославски), от спектрализма (Ж. Гризе, Тр. Мюрай, М. Левинас), от
електроакустиката и сериализма (К. Щокхаузен, П. Булез), от стохастичната музика (Я. Ксенакис) и т.н.
Всепроникващата тенденция на еманципиране на тембъра, налична в множество късномодерни
музикални направления, всъщност представлява своеобразен симптом в музикалната култура на
съвременна Европа. А този общомузикален симптом навежда мисълта, че съществува някакъв тотално
нов начин на разбиране на параметъра „тембър“, на неговите свойства и функции в музиката.

9.

Използване на разширени и неконвенционални инструментални техники.
Разширените и неконвенционални инструментални техники могат да се разглеждат като следствие

от търсенето на нови вид тембри и звучности, което обаче се осъществява в рамките на изпълнителската
техника на традиционни акустически инструменти. Знаков пример представлява творчеството на вече
засегнатия в предишния раздел композитор Х. Лахенман, чиито радикални възгледи са белязани от
своите особености – да се употребяват именно тези звуци, които в традиционната изпълнителска
практика се избягват като например: 1) съпътстващи тоноизвличането странични шумове – обикновено
нежелани от изпълнителите и поради това избягвани; 2) усилието и енергията на инструменталиста
при звукопроизвеждането и изпълнението – обикновено старателно прикривано от добрите
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инструменталисти. От такава гледна точка творчеството на Х. Лахенман може да се разглежда като
използващо за звукова основа низвергнатите от изпълнителската практика елементи, които
традиционната музика всячески избягва. Този своеобразен звуков остатък включва в себе си не само
шумът, но и усилието на изпълнителя (при големите майстори изглеждащ повече като лекота). Всъщност
се оказва, че Х. Лахенман извежда на преден план това, което в музиката винаги се е скривало, и
разработва това, което винаги се е пренебрегвало. При Лахенман намерението да се твори със „звуков
отпадък“, от който да създаде музикална творба, представлява неговата радикалност, а средството за
нейното постигане – традиционен вид инструмантерариум (в лицето на общоприетите в
западноевропейската практика акустически инструменти), представлява неговата консервативност.
Последната е тази, която рязко го отграничава, както от футуристите, прибегнали до изобретяването на
нови инструменти (инторуморите), така и от електроакустиците, нуждаещи се от електронна апаратура.
В творчеството на Лахенман се наблюдава сблъсък между радикалност (в идеите) и традиционност (в
средствата), което поражда немалко затруднения, едно от които е изпълнителската техника и начинът на
нейното изписване: как да се застави традиционният инструментариум да изпълнява неизползвани в
обичайната музикална практика звуци? Това предполага изнамирането на нов нотопис, който от една
страна да е познат на традиционните изпълнители (т.е. да има определена общоприета основа), а от друга
– да включва новите елементи на неконвенционелен музикален изказ. Например в неговото произведение
„Mouvement (– vor der Erstarrung)“ използването на инструментите се основава почти изцяло от
несвойствени и неконвенционални начини на звукоизвличане и тонообразуване, при което основно място
заемат произвеждащи различен шум елементи: 1) перкусивни – удари на различни места по корпуса на
инструмета; 2) фрикционни – при щрайха използване на лъка на различни места на струната (sul tasto, sul
ponticello, в близост до мостчето, върху него, между него и струнника и пр.), с различен натиск и бързина
на движение на лъка, флажолетни ефекти и пр.; 3) разнообразни начини на вдухване и използване на
механизмите при дървени и медни; 4) по-обичайни техники като например треперещ език и тремоло
вибрато, но в съчетание със субито крешендо/декрешендо, със сурдина (при медните) или със
специфичен тембър. С една дума използваните от Лахенман звуци представляват всичко, което се
явявава необичайно за дадения инструмент. Освен Лахенман и други автори прибягват до използването
на разширени и неконвенционални инструментални техники за постигане на желаните оркестрови
звучности като например С. Шиарино („Lohengrin“, „Un immagine di Arpocrate“ и „Efebo con radio“), Бр.
Фърнихю („Chronos-Aion“ и „Plötzlichkeit“), М. Финиси („Sea and Sky“ и „The Red Eatrh“), които в
различна степен успяват да обновят арсенала от оркестрови изразни средства.

10.

Необичайни регистри и промени в теситурата.
Тенденцията на използване на необичайни регистри и промени в теситурата може да се подраздели

на няколко части: 1) използване на пределно високи/ниски регистри и на крайно висока/ниска теситура;
2) накъсана и нелинейна употреба на регистрите/теситурата; 3) резки контрасти по отношение на
регистри и теситура. Тези три различни по своето естество оркестрови прийоми могат да се използват
както поотделно, ясно разграничавайки се едни от други, така и в едновременност (непосредствена
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последователност). Но по един или друг начин се отнесат към тенденцията на насичане на музикалния
дискурс в общо фрагментирана оркестрова фактура, при което употребата на необичайни регистри и
нестандартни промени в теситурата се осъществява в различна степен и по различен начин. Например в
„Melodien“ на Д. Лигети се наблюдава използването на граничен (за някои инструменти) вид регистри и
теситура в линеарно изградена музикална фактура: 1) високите регистри във Fg., Vc. и Cb. в т. 114-119 се
достигат посредством бързи пасажи в постъпателно възходящо движение, допринасяйки за силно
раздвижената оркестрова фактура; 2) крайно високи и крайно ниски регистри в сопрановите и басовите
инструменти в последните тактове на творбата (т. 144-149), изграждащи статична звукова атмосфера с
особен пространствен ефект.

[нотен пример № 15]
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В „Chronos-Aion“ на Бр. Фърнихю използването на необичайни регистри и промени в теситурата се
явява повече по отношение на накъсването на мелодичния профил, правейки го нелинеен. Този похват
може да се каже, че представлява неизменна част от музикалната идиоматика на направлението нова
сложност. Фрагментираната мелодика, съчетана с употерабата на крайните регистри на инструментите,
разкрива интересни страни от тембровите възможности на всеки инструмент – например дървените духови
и високият щрайх в т. 66. В „Кончерто гросо“ № 1 на А. Шнитке (V ч., ц. 26) се наблюдава интересно
използване на теситурата при създаването на внушителен художествен контраст: съпоставят се две твърде
различни по плътност, обем, тембър, интензитет и напрежение звукови маси (на щрайха и на солиращото
пиано), при което участие взима и теситурно-регистровия контраст. Списъкът с оркестрови произведения,
който онагледява тенденцията на необичайно използане на регистри и промени в теситурата, би могъл
неимоверно да се разшири с принадлежащи предимно на късномодерния авангард творби. Общото между
тях е, че могат да бъдат разгледани като своеобразно следствие от по-общата тенденция на фрагментиране
на музикалния дискурс, което по отоношение на неговите височинни параметри се осъществява
посредством използване на необичайни промени в регистрите и теситурата. А по отношение на времевите
измерения фрагментирането се реализира чрез преустановяване на метроритмическата периодичност и
чрез крайното ѝ усложняване и накъсване.

11.

Крайно усложняване на ритъма – полиритмика, полиметрика и алеаторика.
Тенденцията на крайно усложняване на метроритмиката в съвременното оркестрово изкуство,

водеща до съществуването на полиритмични, полиметрични и алеаторни похвати, е проявление на
темпоралността в музиката. Проследявайки назад в историческа ретроспекция, усложняването на метроритмическите параметри в музиката може да се открие още у романтиците, като при модернистите и
постмодернистите те вече са от друг разред – наблюдава се своеобразно нарушаване на концепцията за
„единство“, при което фрагментарността се предпочита пред цялостността, прекъснатостта пред
слятостта, разчастването пред обединяването и пр. и пр. Този процес на всеобща фаргментация, в тясна
връзка с философските разбирания за действителност и време, в музикално отношение води и до
определена прекъснатост на линейния дискурс и на неговата метро-ритмическа апериодичност. Това
преустановяване на музикалната линейност се проявявава най-общо казано по два начина: нейното
крайно накъсване и насичане на безброй малки и слабосвързани помежду си единици (при авангардните
направления) и нейното крайно оцелостяване посредством безкрайно повтарящи се кратки музикални
построения (при репетитивния минимализъм). Основаващата се предимно на времевите параметри
логика на музикалния дискурс, която по определен начин е търсена и очаквана от човешката психика,
бива по различен начин денатурирана – при авангарда това става посредством нейното фрагментиране,
водещо до непрестанното изненадване на слуховите очаквания за това „какво ще дойде“; при
минимализма това става (дори и в случаите когато са налице множество мозаично сглобени малки
елементи) посредтвом нейното оцялостяване, винаги изненадващо слуховите очакванията с това дали
въобще „нещо ще дойде“. В основата на тези крайно противоположни виждания може да се съзре едно и
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също намерение: преразглеждане на обичайния ред/последователност на случването, което пак
недвусмислено препраща мисълта към особеното разбиране на категориите действителност и време.
Този разчастен начин на възприемане на времепространството се проявява, освен при преразглежаднето
на музикалната събитийност, т.е. на ниво музикално-изразни средства (минимализъм, интегрален
сериализъм, нова сложност, алеаторика), а и при атемпоралния вид използване на жанрово-стилови
елементи от различни исторически периоди и културни пластове, при което линейната последователност
на музикалния наратив не се нарушава (неокласика, колаж и полистилистика). У други направления като
неоромантизъм, нова простота, сонористика и спектрализъм факторът „време“ също намира специфичен
вид изява, но без да се преразглежда нито идеята за линеарна събитийност, нито тази за времева
съгласуваност. Всъщност в късномодерното оркестрово творчество могат да се открият най-различни
примери за особено третиране на времевия параметър в музиката както в неговите по-обективни
метроритмически и темпови проявления, така и в неговите асоциативни жанрово-стилистични
обвързаности. В този раздел ще бъде обърнато внимание на намиращите се повече в областта музикалноизразните средства оркестрови похвати на крайно усложняване на метроритмиката в лицето на
преразглеждащите музикалния наратив направления – репетитивен минимализъм и нова сложност.
Следваната идейно-естетическа линия на минимализма на повторението е силно повлияна от източните
философии и медитативни практики, което има пряко отношение към третирането на
повествователността в музикалната реч, търсеща да създаде усещането за безвремие. Това се постига
обикновено чрез станалият идиоматичен за направлението похват на непрестанното повторение на (найчесто) кратки музикални построения, чиято съвкупност образува общ, нескончаем и монотонно
пулсиращ ритмически музикален поток. Съставляващите го еднотипни, слабоизменчиви и безконтрастни
музикални елементи, ведно с нескончаемата повторяемост, поражда у слушателя определено състояние
на медитативна безметежност. Монотонността на равномерно пулсиращата музикална сплав води до
своеобразно разтваряне на линейната разказвателност, на загуба на причинно-следствените зависимости,
потъвайки така в свеобразно състояние на „небитие“. При репетитивния минимализъм крайното
усложняване на метроритмиката се изразява в общия и нескончаемо пулсиращ музикален поток,
изграден не от дълги напевни мелодични построения, а от мозайчна сплав, чиито съставени елементи
поединично нямат сложна структура, но вкупом изграждат сложнометрична музикална конструкция. Тя е
изградена от множество менящи метрическото си положение подструктури, но чиято цялостност е
обезпечена от общата ритмическа непрекъснатост. Парадоксално, но в минимализма на повторението
също като при авангарда може да се съзре определен вид фрагментарност, която обаче не представлява
ритмическа разчастеност и непоследователност, а по-скоро – метрическа множественост и
поливалентност. Това може да се счита за един от ключовите моменти в разбирането на минималситчния
вид оркестрова фактура – метрическата многостранност и многосъставност, прояваваща се в различно
изведените метрически акценти в една предимно изоморфна ритмическа обтановка. В репетитивния
минимализъм именно метрическата множественост и ритмическа повтаряеомст, ведно с планомерния и
постепенен процес на прибавяне/отнемане на музикални елементи, представляват еманация на особеното
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третиране на фактора време, водещо да неповествователен вид музикална събитийност. За най-изчистени
в това отношение примери могат да послужат творби на спадащите към т.нар. ранен минимализъм
автори като Ст. Райх, Ф. Глас и Л. Йънг, но също така и на постминимални композитори като Дж. Адамс.
Например в творбата на Ст. Райх „Вариации за духови, струнни и клавишни“ още в първите два такта се
използва музикално построение, наподобяващо самото себе си, но изместено по хоризонтала: вторият
такт, който представлява слабоизменено повторение на предходния първи такт, се явява метрически
изместен с половин време по-рано (на ауфтакт). Така първоначалната структура се дели на две почти
идентични, но вътрешно асиметрични построения, като второто е производно на първото. „От“ тази
непрестанно повтаряща се асиметрична основа и „върху“ нея се изгражда цялата композиция. Подобна
техника Ст. Райх използва и в други свои произведения на като например „Three Movements“ (1986),
„Music for 18 Musicians“ (1974–76) или „Eight Lines“ (1979), всяка от които все пак е белязана със своите
особености.
От гледна точка на усложнявне на метро-ритмическия аспект на музиката особен интерес
представляват творбите на Дж. Адамс, в които свойствените за ранния минимализъм композиционни
техники са примесени с друг вид похвати. Произведения като „Short Ride in a Fast Machine, fanfare“
(1986), „Common Tones in Simple Time“ (1979), „Century Rolls“ (1996) и „The Chairman Dances“ (1985) са
интересни оркестрови примери, можещи да послужат за отправна точка при разглеждането на особения
начин на третиране на фактора „време“. Въпреки съществуващата във философията на репетитивния
минимализъм идея за икономичност на средствата, предполагаща използването на по-малки
инструментални състави, използването на симфоничния оркестър с неговото богатство на тембри и
възможност за фактурна многоплановост допринася за релефното открояване на различните музикални
елементи на музикалната тъкан. Всъщност при репетитивния минимализъм именно оркестровите
възможности правят тези музикални елементи да изпъкнат, да станат по-ярки, по-релефни, по-осезаеми.
Например в „Century Rolls“, още в началните тактове (т. 1-5), се наблюдава отграничаването на флейтите
спрямо цигулките, образувайки с тях сложна полиметрична фактура, в която различните тембри
образуват и различни пластове:

[нот. пр. № 16]
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Тази сложнометрична тъкан е постигната чрез измествания във времето на мелодичните елементи
на флейтите, при което различно акцентираните мелодически ходове играят особена роля: още в първия
такт Fl. picc., със своето тривременно мелодично построение, влиза в метрически разнобой с
първоначално зададеното от цигулките двувременно деление; във втория такт тривременният
мелодически модел на Fl. 2 + Arpa се явява изместен с едно време спрямо този на Fl. picc., като след това
видоизменя и собствения си метричеки модел (в трети такт). След това в т. 5, върху вече изградената
многопланова метрическа тъкан, се добавят други два пласта с друга „метрическа задача“: първо Vni I +
Vn II + Vle. в пицикато, а после Fg. + Cor.
Вече в авангардните напаравления като интегрален сериализъм, нова сложност и алеаторика, които
се стремят да накъсат периодичност и регулярността в музиката, фрагментирането обхваща не само
метриката (като при репетитивния минимализъм), а и ритмиката. В принадлежащата към нова сложност
творба на Бр. Фърнихю „Chronos-Aion“ третирането на метроритмиката е неразривно свързано със
следваната от него линия на крайното усложняване на различните музикални параметри, водеща до
насичането на музикалния дискурс. Въпреки общо фрагментарната фактура на произведението, в нея
могат да се открият къси мелодични построения, които своеобразно наподобяват на отломки от
съществуваща линейна мелодичност. В случая метроритмическата прекъснатост и непериодичност
способства за допълнителното фрагментиране на така или иначе разкъсания музикален наратив.
В направлението интегрален сериализъм общата разчастеност и накъсаност на оркестровата
фактура, в сравнение с тази на нова сложност, е още по-силно изявена. В „Групи“ на К. Щокхаузен,
където участват три (разположени на отстояние един от друг) оркестрови състава, метроритмическата
комплексност и обща фактурна фрагментарност като че ли бележат своеобразен връх. Между заеманите
от минимализма и ултраавангардните направелиня две крайности по отношение на специфичното
третиране на времевите параметри в музиката могат да се открият различни междинни видове
усложняване на метроритмиката. Например в числящата се към т.нар. постсериален авангард творба на
Д. Лигети „Melodien“ се наблюдава определено запазване на музикалния дискурс, но в същото време
крайно усложняване на метро-ритмическите му параметри. Наблюдава се много интересен вид обща
безмензурност, която представлява трудноразчленима сплав от полифонично насложении мелодични
построения, влизащи в сложни полиритмични и полиметрични взаимодействия, но обединени от общо
стремглаво възходящо движение. Могат да бъдат приведени и други оркестрови примери за различен вид
усложняване на метро-ритмическите параметри в музиката, които са поместени като нотни примери в
дисертацията: „Концерт за пиано“ на Е. Денисов (I ч., т 23-24), „Пир по време на чума“ на С.
Губайдулина (т. 424-429), „Метастази“ на Я. Ксенакис (т. 157-173).

12.

Неспазване на обертоновия принцип.
Обертоновият ред представлява физико-акустическата основа, върху която се изгражда звуковия

вертикал на западноевропейската музикална традиция, по своето естество – многогласна,
тонална/модална. Принципът на обертоновия ред се явява основополагащ фактор за доброто равновесие в
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хармонико-оркестровия вертикал по отношение на интерваловата му структура и на тонална/модална
йерархия. Когато обаче, в историческото си развитие музиката от тонална започва да се превръща в
атонална (посредством крайната хроматизация), тогава и начинът на прилагане на закономерностите,
съществуващи в обертоновия ред, се променя. Преразглеждането и наспазването на обертновия принцип
води до множество нови музикално-естетически „завоевания“. По отношение на оркестрацията това
неспазване може да се разгледа като: 1) неизползване на октавови удвоявания; 2) незачитане на тоналноакустическата йерархия на степените; 3) незачитане на интерваловите отстояния спрямо теситурата.

12.1. Неизползване удвоявания в унисон/октава и неспазване на тоналната
йерархия на степените.
В оркестъра неизползването на удвояванията в унисон/октава е следствие от неспазването на
съществуващата в звуковия вертикал тонално-акустическа йерархия на степените и намира най-ярко
проявление в музикалните направления, основавщи се на атонализма и стремящи се да отбягват
всякакъв вид ладови тежнения и притегателност. Такива направления са например: интегрален
сериализъм, нова сложност, алеаторика, спектрализъм, брюитизъм, нова простота и сонористика, при
които ладовото дейерархизиране се прилага в различна степен и по различен начин. Най-системно то е
приложено в интегралния сериализъм, където всички степени от хроматчния звукоред са в тотална
ладова равнопоставеност и никоя от звучащите степени не трябва да има по-изявена притегателна сила.
Всъщност се оказва, че колкото по-авангарден ладо-тонален език има дадено направление, толкова поподчертана склонност има да нарушава обертоновия принцип, като тоталната дейерархизация на
ладотоналната основа на музиката се проявява най-силно у интегралния сериализъм и у алеаториката,
които все пак запазват тоновата природа на музиката за разлика от брюитизма и електроакустиката. При
тези две направления създаването на ладотонална среда, където никоя степен не изпъква над останалите
(нито по хоризонтала, нито по вертикала), се постига по различен начин: при интегралния сериализъм се
използва тотален математически контрол, а при алеаториката – (не)ограничен произвол.
При интегралния сериализъм да се говори за прилагане на принципа на „спазване на тоналната
йерархия на степените“ всъщност е съвсем неуместно, понеже идеята на направлението е да няма
тоналност и да няма йерархия. Така се оказва, че същността на интегралния сериализъм върви противно
на закономерностите в обертоновия ред и се явява в разрез с неговите принципи. Например една от
характерните черти на направлението е неизползването на удвоявания в унисон/октава в оркестровите
произведения, което представлява именно неспазването на тоналната йерархия, но приложено не по
отношение на мелодическия хоризонтал, а на хармоничния вертикал. „Анти-обертоновата“ природа на
интегралния сериализъм в някаква степен се явява и „анти-оркестрова“, понеже основен принцип за
оркестрацията се явяват удвояванията. Постиганата от това направление звучност се отличава със своята
вертикална разчастеност, при което дори и голям оркестров състав не съумява да постигне монолитност
на звученето, чиято слятост и еднородност се явява силно фрагментирана. Избягването на удвоявания в
унисон/октава в оркестъра може да се разглежда като поредната проява на късномодерния разчастен
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начин на възприемане на действителността, отразяваща се в оркестровото творчество като
фрагментиране на звуковия вертикал. Наличният в интегралния сериализъм немалък проблем по
отношение съвместяване на композиционна техника (на тотално дейерархизиране на степените) и на
оркестрови принципи (неудвояването в унисон и октава) може да се разглежда като вид недостатък в
начина на третирането на оркестъра. Но понеже този недостатък съвпада с модната идея за общо
фрагментиране на музикалната изразност от „дефект“ в оркестрацията се пръвръща в „ефект“:

[нотен пример № 17]

Разбира се, удвоявания в унисон/октава не са изцяло низвергнати от интегралния сериализъм, но
като цяло са или избягвани, или имат повече епизодична роля.
При алеаториката положението с незачитането на обертоновия принцип е сходно като при
интегралния сериализъм, но с две разлики: 1) неспазването на тоналната йерархия на степените при
алеаториката не е задължително условие, понеже в този вид техника все пак е възможно съществуването
на алеаторни модели с тонален/модален профил (което при сериализма е изключено); 2) неизползването на
удвоявания в унисон/октава не се явава контролиран и целенасочен оркестров ефект, а по-скоро –
следствие от прилагането на „случайността“, където несъвпадението по височина и време са съвсем
закономерни явления. Така при интегралния сериализъм незачитането на обертоновия принцип е
целенасочено и несъвпаданието на партиите в унисон/октава е контролирано, докато при алеаториката и
двете са следствие от специфичното използване на неустановеността. Друга значителна отлика е, че
обикновено алеаторните техники се използват в едновременност с други по-традиционни
структоробразуващи похвати (особено по отношение на времевите параметри), поради което наличната
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фрагментарност по отношение на височината (неспазване на обертоновия приницип) се „омекотява“ от поединните метроритмически построения („Плач впамет на жертвите от Хирошима“ на Пендерецки,
„Книга за оркестър“, „Венециански игри“ на В. Лютославски и др.).

[нотен пример № 18]

12.2. Широка или тясна хармония според теситурата.
Характерен късномодерен похват представлява изграждането на оркестров вертикал в разрез с
естествените акустически особености на обертоновата редица – неспазване на пропорциите в
теситурното разпределение на обертоновите степени. Това включва използването на: 1) тясна хармония
в ниска теситура, което води до мъглявост и неяснота на акорда (породено от застъпването на
контрастни по спектрален състав обертонови редици); 2) широка хармония във висока теситура, което
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пък води до рехава и неубедителна звучност (породено от слабата спойка на комбинационните тонове);
3) незапълнена средна част от звуковото пространство, при което ниска и висока звучност остават без
„среда“. Тези различни видове несъобразяване със структуроопределящите закономерности на
обертоновия ред могат да бъдат намерени в оркестрови примери от различни музикални направления,
дори и в тези, които използват ладотоналните връзки (неокласика, колаж, и полистилисика). Разбира се,
по-авангардните като изказ течения по-често си служат с такъв вид оркестрови звучности, отколкото поконсервативно настроените. В принадлежащата към постсериалния авангард творба на Д. Лигети
„Melodien“ например може да се открие незапълнена среда между Cb. и Vni от над 5 октави,
предсатвляваща своеобразна „дупка“ в оркестровия вертикал, с което се постига широкопрастранствен
звуков ефект, можещ да се определи като някакъв вид празна звучност. Друг пример за незапълнена
среда може да се открие в „Лонтано“ от същия автор, където между ниските инструменти (Cfg., Tba и
Cb.) и флажолетите в солиращите цигулки (Vn I) има над 6 октавова незапълнена среда (т. 43-48):

[нотен пример № 19]

Оркестровите похвати на мъглява звучност в ниска теситура и рехава звучност във висока могат да
се открият в немалко произведения: например в „Пробуждането на Яков“ и в „Симфония № 7“ от К.
Пендерецки.

13. Особено третиране на динамиката.
За общата музикална изразност параметърът наречен „динамика“ има важна, но не и
основополагаща роля – силата на звука в традиционната музика представлява повече съпътстващ фактор,
чиято функция се свежда до подсилване емоционалното внушение на вече изградена музикална
постройка. В съвременната оркестрова практика обаче, могат да се открият някои особени начини на
третиране на динамиката, при което тя има по-специфични функции. Например в интегралния
сериализъм нейната роля е значително разширена, при което е третирана като един от музикалните
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компоненти, подчиняващи се на сериата. При брюитизма динамиката се използва като начин да се излезе
от типичното за даден инструмент звучене, правейки го в известна степен непривично и несвойствено.
Например в „Mouvement (– vor der Erstarrung)“ на Х. Лахенман този похват може да се срещне по цялото
протежение на произведението, явявайки се идиоматичен прийом за цялостното творчество на
композитора. Освен Лахенман, и други спадащи към линията на еманципиране на тембъра композитори
прибягват до този особен начин на тритеране на динамиката: Бр. Фърнихю, С. Шиарино, Дж. Шелси и К.
Пендерцки. В случая, под специфично третиране на динамиката се има предвид такъв вид използване,
който по някакъв начин денатурира обичайната звучност на инструментите (например
крешенди/декрешенди с голяма амплитуда и за кратко време, субито пиано, сфорцато, сфорцато + субито
пиано и пр.). Със сходна идея е използвана динамиката в „Chronos-Aionn“ на Бр. Фърнихю, където
способства (в съчетание с разширените инструментални техники и особеното третиране на регистрите) за
финната темброва нюансировка на тона. Специфично третиране на динамиката се наблюдава и у други
направления и автори като например в „Барокови вариации“ на Л. Фос, където тя допринася за
мозаечния вид представяне на бароковата звучност (I ч.).

14. Специфични фактури: пластова полифония и лабиритно-мрежовидни
построения (текстури).
Едно от големите художествени достижения на късномодерното оркестрово творчество е
разнообразието от фактурни построения, различаващи се от общоприетия класико-романтичен начин на
структуриране на мелодия-хармония-бас и от традиционното разпределение на музикалните роли във
фактурата – мелодия, контрамелодия, акомпанимент, музикален фон, оркестров педал, полифонична
постройка (от ясно разграничими гласове), хорално-акордова фактура и пр. В съвремието съществуват
най-различни видове музикално-оркестрова тъкан като например: 1) лабиринтно-мрежовидни построения
с размит мелодичен профил (например при Д. Лигети); 2) ярко релефни многопластови структури с
неизяснени вътрешно-фактурни роли от гледна точка на разбирането за мелодия-хармония-бас (при
контролираната алеаторика на К. Пендерецки); 3) разчастено пунктуалистичен вид фактура със силно
накъсан мелодико-теситурен характер (интегралният сериализъм на К. Щокхаузен и П. Булез); 4) звукови
петна и статични вертикални постройки (при сонористиката и спектрализма); 5) силно раздвижени и
създаващи впечатлението за безпорядък звукови картини (алеаторика, нова сложност); 6) съставени от
различни видове шумове и поради това трудни за дефиниране фактурни построения (брюитизъм). Разбира
се, не всички творци абдикират от утвърдената класико-романтична разграфеност на ролите във
фактурата, но като цяло процесът на неопределоност и размиване на фактурни граници е силно изразен.
Така например в лабиринтно-мрежовидните построения на Д. Лигети („Лонтано“ и „Атмосфери“)
мъглявостта и неопределеността се постига чрез наречената от него техника на „микрополифония“, в
която отделните гласове са неразаграничими в общата звукова маса. В релефната и многсъставна фактура
на К. Пендерецки („Плач в памет на жертвите на Хирошима“, „Анакласис и „Полиморфия)
индетерминираността се постига посредством височинна неустановеност под формата на клъстероподобни
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звучности, които образуват пластов вид полифония. В силно фрагментираната фактура на интегралния
сериализъм неопределеността се постига посредством разкъсването на регистрово-теситурната и темброва
линеарност („Групи“ на К. Щокхаузен). В звуковите петна и статичните сонорни звучности
неопределеността се постига чрез особеното третиране на обертоновия принцип („Акустичните полета“
на Ж. Гризе, „Гондвана“ на Тр. Мюрай). В постигнатите чрез различни видове шум фактурни построения
на брюитистите (Х. Лахенман, С. Шиарино) индетерменираността е на ниво звук: звуци с неопределена
височина. Всъщност се оказва, че немалка част от нововъдеденията по отношение на специфична
оркестрова фактура са вследствие от размиване на някакъв вид граници, които обикновено способстват за
ясното очертаване на фактурния релеф на дадено музикално построение.

15. Фонът сам за себе си.
Използването на оркестровия фон като самодостатъчна музикална постройка може да се разглежда
като поредния вид „еманципиране“ на даден музикален компонент, осъществено на ниво „роля“ в
музикалната тъкан – фонът се отделя от общата звукова картина и придобива статут на самосиндикална
структура. От такава гледна точка в късномодерното оркестрово творчество фонът може да се разглежда
като такъв вид музикална постройка, чиято неопределеност, неразграфеност и обща аморфност я прави
да изглежда като звукова картина без ясна мелодична и драматургична насоченост или като „нещо“,
което би следвало да служи за основа при представянето на по-разпознаваем музикален образ. Така
разглеждан оркестровият фон представлява художествена картина, която има или недотам вътрешна
разграфеност откъм фактура, или недостътъчно ясна музикално-драматургична насоченост. От подобна
гледна точка явлението „фонът сам за себе си“ в оркестровото изкуство далеч надхвърля т. нар. фонова
музика, като започва да включва в себе си оркестрови построения, свойствени на различни музикални
направления: 1) репетитивен минимализъм, чиито неповествователен вид музикален дискурс предполага
отсъствието на целеустременото музикално развитие; 2) сонористика, чиито звукови петна и обща
статичност (дори при вътрешно раздвижена звучност) често пъти имат неясна фактурна разрграфеност, а
понякога – и музикална насоченост; 3) спектрализъм, чиято обща концепция предполага потъването
(посредством продължителни и дългозвучни вертикални оркестрови построения) в дебрите на
обертоновия спектър на звука; 4) алеаторика, чиито похвати понякога целят постигането на характерна
вътрешно-третпяща и пулсираща звучност, в която не изпъква конкретна мелодия или ритъм.
Оркестрови примери и конкретни произведения спрямо различните посочени направления могат да
бъдат намерени във вече разгледаните в III-та глава от труда „Основни стилови направления и
композиционни техники“.

16. Необичайни звукосъчетания. Инверсия на характерно и нехарактерно.
Една от особеностите на съвременното оркестрово изкуство е, че изважда на показ най-скритите,
нетипични и несвойствени за оркестъра звучности. Чрез настойчивата им употреба обаче се стига до
тяхното преекспониране и включване към речника на съвременната оркестровата идиоматика, чрез което
множество навлезли като „нетипчни“ похвати се превръщат в неизменна част от в съвременния
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оркестров език. Това явление в същността си представлява доста противоречив и твърде любопитен
феномен – преднамерено търсените нехарактерни звучности започват да стават характерни. Тези
превърнали се в идеологеми на късномодерната оркестрация похвати са твърде много и твърде различни,
за да бъдат системно описани, но част от тях вече бяха разгледани в настоящия раздел: необичайно
третиране на теситурата и регистрите (накъсване на линейния мелодичен профил и използване на крайни
регистри), особено третиране на динамиката (допринасящ за тембровата нюансировка), извеждане в
крайност на камерния принцип, неспазване на принципа на обертоновия ред (тясна хармония в ниска
теситура, широка хармония във висока теситура, незапълнена среда, неудвояване в унисон и октава),
използване на разширени и неконвенционални инструментални техники, необичайни фактурни
построения (мрежовидни и лабиринтни текстури) и пр. Например в спадащото към нова сложност
произведение „Chronos-Aion“ на Бр. Фърнихю могат да се открият множество от споменатите като
идиоматични за съвременното оркестрово звучене характеристики: необичайно третиране на теситурата
и регистрите (накъсване на линейния профил и използване на крайни звучности), особено третиране на
динамиката (допринасящ за тембровия цвят), извеждане в крайност на камерния принцип и крайно
усложняване на ритъма, неспазване на принципа на обертоновия ред, използване на разширени и
неконвенционални инструментални техники, необичайни фактурни построения.Положението при
брюитизма е сходно като това при направлението нова сложност, но имайки предвид, че брюитистите
боравят не толкова с тонове (звуци с определена височина), колкото с шумове. Така необичайното
третиране на теситурата и регистрите (накъсване на линейния профил и използване на крайни звучности)
и неспазването на принципа на обертоновия ред трябва да се приемат с определена условност. Обаче
дргите необичайности намират широко приложение: особеното третиране на динамиката (допринасящо
за тембровия цвят), извеждането в крайност на камерния принцип и крайното усложняване на ритъма,
използването на разширени/неконвенционални инструментални техники и на необичайни фактурни
построения. Като по-особен и създаващ твърде специфично-разпознаваема звучност похват може да се
изтъкне използването на алеаторика в медните, което намира приложение в различни музикални
направления – например „изписаната алеаторика“ в „Книга за оркестър“ на В. Лютославски и в
„Концерт за пиано“ на Е. Денисов.
Всъщност в късномодерното оркестрово творчество тези звучности, които в началото са са били
„необичайни“, а впоследствие са станали „идиоматични“, представляват сбор от разгледаните дотук похарактерни тенденции в третирането на симфоничния оркестър. Те имат като общообединяваща черта
разчастеният и деконструиращ начин на третиране на музикално-оркестровото единство, което се
проявява на различни музикални нива: височинно, метро-ритмическо, динамическо, темброво, мелодикохармонично, интонационно, регистрово-теситурно, структурно-композиционно, фактурно, драматургично,
пространствено-акустическо, изпълнителско-инструментално, идейно-семантично и концептуално.
Именно деконструктивният и деструктивният подход са тези, които отхвърлят или преразглеждат идеята
за „единство“ и „цялостност“ на оркестровото звучене, преустановявайки по този начин съзидателния
колективен хоров принцип. Крайното проявление на отхвърлянето на единството и цялостността се
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проявява във фрагментирането на общата музикална изразност посредством еманципирането на нейни
отделни елементи. Деконструкцията се родее с идеята за разчастване, разграничаване и отчуждаване и се
проявява на много нива: 1) оркестрово-технологично, включващо изведените по-характерни постмодерни
тенденции в третирането на оркестъра; 2) общо-музикално, тясно свързано с използваните музикалноизразни и композиционни средства; 3) социално-психологическо, имащо отношение с чувството за
принадлежност към дадена общност, музикална традиция и оркестрова практика, или по-скоро – чувството
за непринадлежност и отчуждение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Различните тенденции в третирането на оркестъра, както по отношение на тяхната тясно
технологична реализация, така и на идейно-естетическата им основа, представляват въплъщение на
късномодерните разбирания, светоглед и чувствителност. От такава гледна точка може да се твърди, че
тенденциите са своеобразен „симптом“ на времената и нравите на съвременната действителност. ХХ-XXI
век е време, в което идеята за идентичност (не само в музиката, но и въобще в постмодерното общество)
се основава на разбирането за уникалност и оригиналност на индивидуалния почерк. В областта на
оркестровото изкуство това води до съществуването на множеството различни по своята специфика
тенденции и оркестрови похвати. Модерният и късномодерният исторически период е време, в което
композиторът преднамерено цели да се откъсне от традицията – да я отхърли (при авангарда) или да я
преразгледа (при постмодернизма). Това отдалечаване/отчуждаване от традицията (не само в оркестрово
отношение, но и от общомузикално) поражда проблем, свързан с идентичността на личността и нейната
принадлежност към определена култура и дадена музикална практика. Скъсването на приемствеността от
дадена традиция или по-точно – непринадлежността към никоя конкретна традиция, съпътствано от
възможността за „избор“ кои музикални практики да бъдат използвани за авторско творчество, стоят в
основата на проблема за идентичността и принадлежността към дадена култура. Това е екзистенциален
проблем, който касае самата същност на музиката като еманация на духовните потребности на хората.
Липсата на ясно отъждествяване с дадена добре обособена музикална традиция, както и отсъствието на
усещане за принадлежност към нея, повдига дълбоко философския въпрос „кой съм аз“, „кое е това
нещо, което определя моята личност и моите възгледи“. Това явление далеч надхвърля границите на
музикалното – то представлява широкообхватно социо-културно явление, което рефлектира върху
музиката и оркестровото изкуство. Този феномен в оркестъра като че ли най-ярко проличава в
музикалните направления, които използват някакъв вид музикални заемки, съчетавайки ги в някакъв вид
стилово-музикален синкретизъм: неокласика, стилизации, колаж и полистилистика. Жанрово-стиловата
пъстрота на подобни направления е породена от липсата на жива и действена музикална традиция, от
липсата на здрав корен, който еднозначно да определи принадлежността към нея. Отсъствието на здрава
връзка с традиция е предпоставка да се изпада в заблудата, че всеки автор сам има възможността да
избира традицията и културата, към която иска да принадлежи (което се отнася почти за всеки от нас). В
светлината на постмодерната всепозволеност това води до възможността да се съчетават най-различни и
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най-разнородни (дори до несъвместимост) музикални традиции, при което да се получи многосъставна
сплав от музикални жанрове, исторически стилове, музикални цитати, квази-цитати, интертекстуални
препратки и пр. Изобилието на музикални влияния и липсата на здрава връзка с конкретна музикална
традиция води до някакъв дифузен вид приемане (или дори неприемане) на културно-музикалните
предпоставки, които ни съставляват като личности. Това, че не принадлежим към никоя традиция, ни
дава възможност всички традиции да ни „принадлежат“ и да боравим с тях по наше усмотрение.
Конкретно в оркестрацията това води до съчетаването на най-разнородни, дори несъвместими по своята
същност, похвати. Знаков пример е Дж. Шелси, който се опитва да съвмести западноевропейската
многогласна практика на симфоничния оркестър с индийската музикална традиция, както и О. Месиен,
чието творчество е белязано от различни по своето музикално и извънмузикално естество влияния. Двете
основни тенденции на използване на влияния от различни музикални практики и отхвърляне на
приемствеността от една единствена музикална традиция са взаимно преплетени. Но като че ли найдълбоките язви на XX-XXI в. е именно липсата на еднозначна връзка с дадена музикална практика,
липсата на усещане за принадлежност към нея, което води до целенасоченото ѝ отхвърляне и до
нежеланието за нейното продължаване/развиване. Това всепроникващо всички слоеве на постмодерното
общество явление може да се дефинира като проблем с идентичността и приемствеността. Посмодерният
човек има проблем с „приемането“ – да приема своята същност било тя физическа, културна, музикална
или духовна. Връхна точка на съзнателното (несъзнателното) неприемане и своеобразно следствие се
явява чувството за непринадлежност и за неединение, което води до отчуждение и отдалечаване. В
случая с музиката това представлява отделянето от конкретна музикална традиция – когато личността
иска да изпъкне над останалите не посредством развиване и вървене по утвърдени пътеки, а посредством
разграничение. В оркестровото изкуство този процес на открояване всред останалите композитори е
онагледен във вече разгледаната тенденция на използване на „необичайни звукосъчетания“, водещи до
„инверсия на характерно и нехарактерно“. Това е част от по-общата тенденция индивидът на всяка цена
да се разграничи от другите и да е различен от общата маса, което явление е познато и на други
исторически периоди, но през ХХ-XXI в. то се постига най-вече посредством уникалността и
оригиналността. Ако преди време признанието за „майсторство“ в музиката се е достигало чрез
развиваване на занаятчийски вид сръчности, при което оригиналността е била компонент с по-малко
значение, в днешно време най-широко прилаганият подход, за да се открои даден автор над останалите, е
новатортството. С други думи казано, през ХХ в. не се цени толкова умението и майсторството да се
върви по вече донякъде начертани пътища, колкото способността да се изследват непознати области и да
се върви по трънливи пътеки, дори и когато те не водят наникъде или стигат до задънена улица. За
съвременния автор „уникалността“ е може би най-важният елемент в творчеството, а липсата на
оригиналност се приема за едва ли не за епигонство. В същото време недостигът на талант, умения и
сръчности някак не изглежда толкова фрапантно, стига уникалността да композиторския почерк да
присъства. Стремежът към новаторството, късане и преразглеждане на завещаното от предходните
музикално-исторически периоди като музикално-оркестрова традиция е равнозначно, от гледна точка на
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приемственост, на това да не се зачита извървяния от предходни композитори творчески път, да се
отхвърлят техните достижения, да липсва желание да се доразвие техния музикален завет и да не се
следва набелязаната от тях посока на музикално развитие. Може би е прекалено крайно да се твърди, че
не съществува признание спрямо предшестващите композитори…, но какво представлява такъв вид
„признание“, ако в крайна сметка малцина са тези, които иска да продължат по този път? А дори и при
тях приемствеността и подължаването на традицията е съпътствано с някакво егоцентрично желание за
себеутвърждаване посредством неспазването на някои нейни същностните черти. Всички ние се
възхищаваме на творчеството на Й. С. Бах, но колко от нас взимат под внимание неговия пример на
приемственост? Колко от нас имат волята да му подражават, хвърляйки усилията си да доразвият една
смятана за вече „отмираща“ традиция (в неговия случай тази на полифоничното музикално изкуство)?
Кой в ХХ-XXI в. би се отрекъл, по подобие на него, от новото и уникалното в името да се продължи
нещо вече познато и утвърдено? Късномодерният автор в повечето случаи отхвърля и преразглежда
всичко, понеже общият модел на поведение в постмодерното обществото е движен от егоцентризма –
индивидът да се утвърди над останалите независимо от това как ще се постигне това. Това на практика
представлява отделянето/разграничаването от общото, от цялото, което в областта на музикалнооркестровото изкуство се проявява под формата на различен вид еманципиране: 1) на дисонанса –
преустановяване изграждането на оркестов вертикал на основата на обертоновия принцип (интегрален
сериализъм, алеаторика, нова сложност); 2) на тембъра – извеждане в крайност на физико-акустичените
и колористични свойствата на звука (сонористика); 3) на гласовете в ансамбловото звучене – извеждане
в крайност на камерния принцип (алеаторика, нова сложност); 4) на музикалната семантика – подмяна
на музикалния контекст (неокласика, колаж и полистилистика); 5) на наративността – преустановяване
на линейно-повествователния вид музикален дискурс (репетитивен минимализъм); 6) на темперацията –
подмяна на звуковата система на западната музика (микроинтервалика); 7) на шума – подмяна на
тоновото естество на западната музика (брюитизъм); 8) на идеята – отделянето на идеята от звуковото
оделотворяване на музикалната творба (концептуализъм).
Разглежданият постмодерен начин на „себеутвърждаване посредством разграничаване, различие и
отхвърляне“, наподобява поведението на неразумен юноша, отхвърлящ съветите и опитността на своите
родители, и в този смисъл наистина са малцина композиторите, чието творческо верую се опира на
приемствеността от предходна практика. Като такива могат да се споменат най-вече автори,
принадлежащи към по-консервативни направления като например неокласика, неотонализъм,
неоромантизъм и минимализъм. За съвремието ни проблемът по отношение на приемственост се явява
кардинален: „ХХ век – век на катастрофални промени в живота на отделния човек и на цели поколения.
Това може би обяснява факта, че почти всяко поколение започва по един или друг начин да живее ‘от
нулата’, без да ги е грижа за приемственост на идеи между поколенията, като слабо се интересува от
своите преки предшественици – бащи и деди. Новите поколения бързат да създават ‘своя’ философия,
‘свое’ поведение и начин на живот, като никак не се смущават от липсата на историческо самосъзнание и
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никак не съжаляват, че ‘това някога е било’ и то дори съвсем неотдавна“ 105. Проблемът с
приемствеността през ХХ-XXI в. е толкова дълбок, че включва не само тези автори, които се стремят да
се утвърдят посредством яростно отхвърляне на всичко, но и тези, които като че ли „само“ се възползват
или „само“ преразглеждат предишни музикални практики. Всъщност така нареченият постмодерен
препрочит е поредният вид отхвърляне, но осъществен в прикрита форма – това е когато композиторът
съзнава непригодността на дадена музикална традиция за нуждите на съвременното мутликултурно
общество и, отхвърляйки я като непригодна, я деконструира за собствените си цели и нужди. Като звуков
резултат ни се представя нещо, което слухово ни е отчасти познато, но което на практика е някакво
изкривено и деформирано подобие на оригинала. Този деконструиращ цялото подход представлява
поредният вид неприемане – неприемане на неговата цялостност и единство (или в най-добрия случай –
приемане на определени негови черти). Това е силно изразено в колажната техника и полистилистиката,
при които деконструкцията често пъти приема формата на ирония, пародия и сарказъм, представляващи
отхвърляне на традицията, посредством нейното осмиване. Всъщност самият механизъм на
деконструкция се явява своеобразно неприемане, при което единството на цялостността е нарушено,
преразгледано, разчастено, модифицирано, деформирано и наново сглобено.
В тази обща картина на неприемане на традицията (където едни автори я отхвърлят, други я
преразглеждат и малцина я развиват) се наблюдава тенденцията на разпад на единството и възцаряване
на индивудиалното. Тук се ситуира и оркестровото изкуство, чиито отделни тенденции представляват
симптоми на късния ХХ-XXI в. – атомизиране на оркестрацията като наука с общоустановени правила и
закономерности, при което нейни отделни компоненти придобиват надмощие над останалите. Наблюдава
се разчастващ и деконструиращ начин на третиране на музикално-оркестровото единство, проявявайки се
на различни музикални нива и онагледявайки се с различните тенденции в третирането на оркестъра: 1)
на височинно ниво – неспазване на обертоновия принцип (неизползване на удвоявания в унисон/октава,
неспазване на тоналната йерархия на степените); 2) на метро-ритмическо ниво – крайно усложняване на
ритъма (полиритмика, полиметрика и алеаторика); 3) на динамическо ниво – особено третиране на
динамиката; 4) на ниво тембър – еманципиране на тембъра, необичайни звукосъчетания; 5) на мелодикохармонично ниво – неспазване на обертоновия принцип (широка/тясна хармония не според теситурата) и
неспазване линейността на мелодията (специфично използване на теситурата и регистрите); 6) на
интонационно ниво – използване на микроинтервали (разширени и неконвенционални инструментални
техники); 7) на регистрово-теситурно ниво – необичайни регистри и промени в теситурата; 8) на
структурно-композиционно ниво – оставяне на свобода на изпълнителите (различните видове
алеаторика); 9) на фактурно ниво – използване на специфични фактури (пластова полифония, лабиритномрежовидни построения и текстури), фонът сам за себе си; 10) на драматургично ниво – прераглеждане
на повествователността на музикалния наратив посредством особено третиране на метро-ритмиката; 11)
на пространствено-акустическо ниво – специфичен състав и разположение на оркестрантите; 12) на
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изпълнителско-инструментално ниво – полифункционалност на инструменталистите, използване на
разширени и неконвенционални инструментални техники; 13) на ансамблово ниво – камерен (хоров)
принцип на третиране на оркестровите групи; 14) на формално ниво – специфична нотация, изписване в
„С“ на транспониращи инструменти и промяна в подреждането на инструменталните партии; 15) на
идейно-семантично ниво – промяна/подмяна на семантичното съдържание посредством интертекстуални
препратки (колажна и полистилистична техника) или посредством еманципиране на идеята
(концептуализъм).
Погледнато в тази светлина на общо разчастване и деконструиране на музикално-оркестровото
единство, в съвременната оркестрово изкуство (като хорово структуриран вид колективно музициране)
се съзира своеобразна саморазруха и нарушаване на обединяващите слятостта и цялостността на
традиционната оркестрова звучност принципи. Дори в произведения, използващи по-традиционни и
достъпни за ухото оркестрови звучности, се наблюдава не толкова истинска съзидателно-единна
звучност, колкото нейно подобие, понеже представлява сглобка от различни откъслечни музикални
стилове/жанрове – отражение на нашето фрагментирано мултикултурно общество (неокласика, колаж,
полистилистика, неотонализъм). Наличните през XX-XXI в. разнопосочни тенденции в третирането на
оркестъра представляват музикално-оркестровата проява на нашия разчастен, неединен и неконсистентен
светоглед, чиято мозайчна фрагментарност се явява следствие от нашето отцепничество и
непринадлежност към конкретна музикална традиция и общност. Късномодерното оркестрово изкуство,
по подобие на съвременното общество, представлява съвкупност от индивидуалнисти – множество
единици, чийто сбор не съставлява едно общо цяло. Съвременните тенденции в третирането на оркестъра
също представляват множество оркестрови похвати, чиито брой все повече нараства, но чиито сбор
никога няма да стигне цялостността на единна система.
По отношение на последствията от постмодерната релативистична мисъл в хуманитарните науки
ето какво казва американският мислител и философ Д. Денет: „Постмодернизмът (или школата
провъзгласяваща мисълта, че ‘няма истини, а само интерпретации’) до голяма степен се разгръща до
абсурда, като в областта на хуманитарните науки оставя след себе си поколение учени, увредени от
недоверието към самата идея за истина и от неуважението към очевидностите, уредени в ‘разговори’, в
които никой не греши и нищо не може да бъде потвърдено, а единствено – твърдяно с някой избран като
шаблон стил“ 106. А по отношение на влиянието на постмодернизма върху изобразителното изкуство,
което може да бъде съотнесено със света на музиката, ето мнението на американската писателка и
литературна критичка К. Палия: „Крайният резултат от четири десетилетия проникване на
постмодернизма в света на изкуството е този, че понастоящем в пластичните изкуства, интересните или
значими неща са твърде малко на брой. Навремето иронията е представлявала творческа и смела позиция
(при Дюшан), но сега това вече е една напълно банална, изхабена и досадна стратегия. Младите творци
бяха приучени да бъдат ‘готини’ и ‘разкрепостени’, а сетне – болезнено самоосъзнати. Те не бяха
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насърчавани да бъдат емоционални, ентусиазирани и мечтаещи. Те бяха отдалечени от художествената
традиция, чрез осакатяващ историята скептицизъм, преподаван им от невежи и солипстични
постмодернисти. Накратко – светът на изкуството никога няма да се съживи, докато постмодернизмът не
изчезне. Постмодернизмът е чума в ума и сърцето" 107.
Тези крайни думи по отношение на късномодерната действителност в изкуствата звучат стряскащо,
но това не ги лишава от дозата истина, с която са пропити. На нас ни остава надеждата, че въпреки
цялото това постмодерно отхвърляне, обновление и преразглеждане на традицията, винаги ще се намерят
автори в областта на музиката и оркестровото изкуство, които да се разграничат от плъзналата в цялото
изкуство постмодерна деструктивност и които да бъдат достойни приемници на съзидателността и
градивността в музикалното изкуство. А тяхното творчество ще послужи като инструмент за
утвърждаването на традиционни ценности като високо професионално майсторство, истинска и
неподправена искреност, дълбоко и пречистващо емоционално въздействие, светли и нелицемерни
идеали – ценности, които в тези смутни времена са ни така крайно необходими.
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