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сЯнКАтА нА титАнА

Юбилейната годишнина на великия творец, въпреки 
всичко, бе богато изживяна от световната общественост и 
музиката му, реално или виртуално, звучеше непрестанно – и 
известните шедьоври, и по-рядко изпълнявани или дори все 
още непознати на днешната аудитория опуси. отново се поя-
ви във Виенската опера „Леонора“ – първата версия на „Фи-
делио“, нови транскрипции на емблематични Бетовенови 
пиеси, нови записи, нови книги...

Роден под огнения декемврийски знак, той е Стрелец и 
тетивата на неговия лък трепти с вибрациите и сътресенията 
на съвремието, а стрелите му политат далеч напред, пронизват 
времето и пространството, проправят пътеки. титаничната му 
фигура е разпростряла сянката си върху следващите столетия 
не само като композиционен модел, спрямо който се съизмер-
ват постиженията в еволюцията на почти всички музикални 
жанрове, но и като еталон на творчески потенциал, етос, фи-
лософия, духовни прозрения... Не случайно неговият проме-
теевски образ е бил издиган като символ в различни социокул-
турни ситуации, от полярни естетически позиции.

Неизброими са хилядите страници музикологични из-
следвания на Бетовеновото творчество, литературните про-
изведения, в които присъстват и конкретни негови опуси (на 
толстой, Форстър, Ромен Ролан, томас Ман, Антъни Бърджес, 
Харуки Мураками...), картините, филмите. И светът на Бетовен 
е сякаш без време, а част от неговата музика дори е загубила ав-
торство, превърната в лъчист пласт от универсалното човешко 
съзнание, който инспирира или се инфилтрира и в съвременни 
творби в най-различни жанрове. И днес няма духовна сфера, 
която по един или друг начин да не е свързана с фигурата и му-
зиката на този колос в историята на човечеството.

това разкрива и многообразието на текстовете в този сбор-
ник на също юбилейните Х Академични пролетни четения, 
които с отделни щрихи допълват и българската библиогра-
фия за Вселената Бетовен.

Проф. д-р Анда Палиева
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За портретите на Бетовен, поместени на страниците на сборника, виж 
статията на доц. д-р Ружа Маринска За иконографията на Лудвиг ван 
Бетовен и за българския принос към нея.

About Beethoven’s portraits on the pages of the collection, see the article by 
Assoc. Prof. ruzha Marinska On the Iconography of Ludwig van Beethoven 
and the Bulgarian Contribution to It.

Йозеф Карл Щилер (1781 – 1858)
Портрет на Бетовен, 1820
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Проф. Михаил Неделчев
Нов български университет

Бетовен – теМА нА БъЛГАРсКАтА 
ЛитеРАтУРнА КУЛтУРА

от гледна точка на литературния, политическия и 
общокултурния персонализъм, публичната личност на 
великия композитор Лудвиг ван Бетовен отдавна се е 
превърнала в общосветовна личност – емблема. т.е., тя е 
по-скоро универсален и свръхпрестижен наглед на свое-
то изкуство – така, както са за живописта и скулптурата 
персоните на тримата велики възрожденски художници 
Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонароти и Рафа-
ело Санти. При личността-емблема най-често се слага 
свръхакцент върху някаква отделно взета характеристи-
ка на съответната личност, дори отделен прочут сюжетен 
ход или символизиращ творческата енергия жест. така 
при Бетовен това ще се окажат прословутите „удари на 
съдбата“ и героиката от трагическото преодоляване на от-
чуждаващата го от хората глухота или комплексния гран-
диозен апотеоз с Одата на радостта, както е например 
при Микеланджело с прословутият  удар с чук по коляно-
то на скулптурата му на Моисей със заповедническия вик 
„Говори!“. 

За разлика от явленията на „нормалния“, „обикно-
вен“ литературно-художествен персонализъм тук нямаме 
разгърнато обособяване в колективното съзнание на ху-
дожествена личност с нейните биографически сюжети, 
превръщането ѝ в многопластов „образ“ (твърде разли-



12 МИХАИЛ НЕДЕЛчЕВ

чен от реалната биографическа личност) със съответните 
социални роли, изпълнявани в публичната сфера, с ясно 
посмъртно – също сюжетирано  – битие (ако трябва да по-
сочим примери, нека да бъдат литературната личност на 
българския трагически поет Пейо яворов с неговата фи-
нална година на траура и музикално-културната личност 
на виенския композитор Густав Малер с мита за мъртвите 
деца). При личността – общокултурна емблема всичко 
е някак по-обобщено, „компресирано“ – сякаш се „пла-
ща  данък“ за пределната общочовешка, наднационална и 
трансконтинентална популярност. 

Запитах голямата ни съвременна романистка доц. 
Емилия Дворянова (в романите ѝ музикалната тема, име-
ната на личностите на композитори, названията на техни 
известни творби и фигурите на изпълнители – професи-
оналисти и любители, неизменно присъстват в „Земните 
градини на Богородица“, „Концерт за изречение“, „При 
входа на морето“ и др.) защо имената на Бах, Шопен, Шу-
берт са толкова важни, дори композиционни елементи и 
ѝ служат като градиво за образната тъкан на романите, но 
Бетовен някак почти отсъства (ще се върна по-нататък на 
тази тема). отговорът бе предварително очевиден: защо-
то той е прекалено известен, защото казусите с него са се 
превърнали в клише.

Разбира се, наред със специализираните музиковед-
ски текстове – исторически, критически, теретически, 
и в литературната култура – включително българската, 
съществуват множество произведения, където личност-
ното име на Бетовен съвсем не се вплита само и единс-
твено като  е м б л е м а, където ни се представят и разви-
ти биографически сюжети или се говори пространно за 
творчеството му...

А името на Бетовен се мярка още в доосвобожден-
ската ни възрожденска преса. Но ние го търсим по-скоро 
вече в литературно-художествените и в популярните об-
щокултурни издания от последните десетилетия на ХIХ 
век. Всъщност едно от най-високите творения се явява 
още в първата годишнина на сп. „Мисъл“: късата син-
тетична поема „cis moll“ на Пенчо Славейков в кн. 5 от 
1892. 
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Голяма част от текстовете, където намираме из пери-
одиката името, пасажи или цялостни посветени на Бето-
вен съчинения са естествено преводни. така в издаваното 
през 1891 в Пловдив при Д. В. Манчов от д-р Кръстьо 
Кръстев списание „Критика“ (тогава първият бъларски 
истински професионален критик е директор на педагоги-
ческото училище в Казанлък) е публикувана студията на 
Иполит тен „Философия на изкуството“. тук Бетовен е 
представен – заедно с Менделсон и Вебер – като изрази-
тел на една тенденция, при която „музиката става космо-
политическа и всеобща“, както по време на Възраждането 
това се е случило с живописците. За варненското списа-
ние „Семейно огнище“ (1895) е подбран един биографи-
чески очерк за Бетовен, взет от една френска „читанка“. 

Кратки „животописни бележки“ за великия компо-
зитор в сп. „Ученически другар“ вече са написани от бъл-
гарски автор – това най-вероятно е Евтим Спространов. В 
голямото списание на Константин Величков „Летописи“ 
е поместен пространният реферат на т. Петков „Бетховен 
и неговите камерно-музикални произведения“ (бр. 4 от г. 
III, 28 февруари 1902), четен на V-то камерно събрание 
на Българското музикално дружество. Ето фрагмент от 
това професионално слово: „Терцетите, квартетите, 
квинтетите и други камерно-музикални произведения на 
Бетховена ни представляват страници с чиста, абсо-
лютна музикалност, с красива и строга определена  фор-
ма, с верен израз на чувствата, на интимните вълнения, 
на безкрайните пориви. В тях, а най-вече в квартетите, 
Бетховен е развил неговите принципи до една недосега-
ема висота. Смелостта, богатството на музикалния 
стил, а най-вече неговата изразителна сила надминават 
всичко, което можем да си въобразим“.  А в сп. „Худож-
ник (г. III, бр. 5 – 6 от май – юни 1909, с редактор Симеон 
Радев) е дадена партитурата на ария „В тоя тъмен гроб“ 
от „Луиджи ван Бетховен“, с думите за мелодията на ита-
лиански и руски език.

Казано бе вече по-горе, че още в първата годишнина 
на най-значимото (заедно с по-късния „Златорог“) бъл-
гарско литературно списание „Мисъл“ (кн. 5 от 1892) се 
появява знаменитата поема „Cis moll“ на Пенчо сла-
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вейков. Сам поетът счита тази своя творба – макар и ран-
на – като едно от най-представителните си произведения; 
той се връща към нея многократно, преработва отделни 
пасажи преди поместването ѝ в различно композираните 
си сбирки (последната от 1907), назовани „Епически пес-
ни“. Към поемата Славейков помества и „една страница 
от дневникът на Бетховена, заета от биографията на ве-
ликий композитор, написана от Шиндлера“ (става дума 
за книгата от 1840 на секретаря на композитора Антон 
Шиндлер). В известната си студия от 1906 „Българската 
поезия. Преди и след“ поетът изповядва така интимна-
та подбуда за създаването на тази и на други персонално 
посветени творби: „И мислите ли вий, че когато изобра-
зявам душевните борби на Бетховена, Шели, Микел Ан-
джело, Прометея („Симфония на безнадежността“), 
моята художническа умисъл е да ви представя тях? – а 
не през тях оная жизнерадост, оная жилава, упорита 
вяра в себе си, които са кардинални черти в национал-
ния ни характер? Тия образи са толкова чужди, колкото 
образите в ония мои песни, които са на пряка нашенска 
тема“.  И това е прекрасна формула за смисъла на изпол-
зването като градивен елемент в своя оригинална творба 
на личността-емблема от световната култура. 

Поемата „cis moll“ представя със симфонична мощ 
драмата на великия композитор, лишен от слуха си, от 
възможността да слуша собствените си велики творения, 
чиято стойност добре съзнава. Но пропаднал в своята 
безнадеждност, героят на поемата преживява катарзиса 
на прозрението, че всъщност неговото същинско, идеално 
битие е в притежаването – въпреки страданието или, може 
би, точно заради него – дадения му свише  В и с ш и й        
с л у х. Сцената с неразбирането на смисъла на вдъхно-
вения порив на композитора от негов скрито наблюдавал 
го ученик, внася темата, че именно този творчески дар 
обрича често твореца на невъзможноста за съучастие в 
простия делник на околните, обрича го на космическа са-
мота. трябва да изоставим елементарното изкушение да 
търсим непременно евентуален автобиографизъм – зара-
ди собствения поетов недъг – в основната драма в твор-
бата.
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“cis moll” става през десетилетията една от най-
често анализираните лирикоепически творби на Пенчо 
Славейков. още д-р Кръстьо Кръстев пише подробно за 
нея в посмъртната за писателите от „Мисъл“ своя книга 
с техните имена в заглавието (1916). Ето възвисяването 
на високата творческа личност, дадена през образността 
на звуковите усещания: „И счува той ромона на своята 
душа, макар да не може да доземе: – хаосът ли стене в 
него, измъченото негово сърце ли плаче, или вече се за-
реждат в мрака горди мисли, що „Божий пръст към нов 
насочва път“. / Сред тоя мрак на измъчената му душа 
расте и съзнанието, че в него живее всемогъщий дух, 
вече извор на творчество и копнеж, а в него и той в из-
куството живее, съзнанието, че не може загубата на 
„единий слух“ да убие идеала, породен от Висшия слух 
– от най-дълбоките мелодии на неговата душа. Чрез тоя 
висши слух той чувствува „буйния пулс на общия живот 
на естествеото“. И още: „Друго откровение, спотаено 
в Cis moll, e – че страданието е извор на величието на 
душата“.

Стихотворението на големия maitre на българския 
символизъм теодор траянов няма известността на сти-
хотворната творба на Пенчо Славейков. то е поместено в 
неговите „Химни и балади. Избрани стихотворения. 1902 
– 1909“, София, Царска Придворна Печатница, 1912. Ще 
го възпроизведа изцяло:  

Б е т Х о в е н 
Du überschüttest mit Blumen 
die Wüste der Seele.
Adler.
облегнат на студените клавиши, 
загледа се Бетховен съм нощта
навън...
И видя че последното проклятье
орисницата пише:
„У ледените обятья
на твойта самота
изкупвай смелий сън.“
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И препрочете той словата злобни...
обгърна го затихваща забрава
на строен ред от песнопенья гробни.

„о, не! отвърна сепнат, ще налея
сълзи последни
в загаснала жарава! 
Ще пламнат скърби непрогледни –
и с мъртва пепел лилии снежни
в душа пустинна ще посея...“
Подйемат първите акорди
разкъсани крила и безнадеждни
възбог летят
и сблъскват се с небесното мълчанье.

Завтурват се орляци горди
след тях по светналия път,
завтласнати от диво отчаяне.

„Къде си? теб зоват те мойте мълнии,
творецо горд, при нас тук долу слез.
Аз твоя царствен дъх съм, твоя кълн и
на твойта смърт нечаканата вест!
И ти прокле, Всеблаги, земни стрем
към твоята хармония всевластна,
но иде миг, ръце си ще прострем,
проклетите от теб, и в смел подем,
човешкий блен ще твоя трон надрасне!“

Безбройни озариха се посоки
в железни, 
с чука на на безнадеждността у бездни
напластени, тъми дълбоки.

И през растроги и следи
избива пламенно ридане
в човешките задимени гърди:



17БЕтоВЕН  – тЕМА НА БЪЛГАРСКАтА ЛИтЕРАтУРНА КУЛтУРА

„о, щастье, ти си в тъмний плач
на мойто отчаяне!
И в бурята на моя блен висок
творец съм аз – създател и палач –
на съсипните превъзмогнал бог!“ 
 
В изключително апологетичната монография „те-

одор траянов и неговия мир“ (София, Книгоиздателс-
тво „Хиперион“, 1926) на Моис Бенароя – един автор от 
вътрешния кръг около поета на „Български балади“, за 
които той е слънцето, около което те кръжат, ни посрещат 
високо-спиритуални интерпретации на това стихотворе-
ние. Пасаж от с. 98: „Той не се натрапва още недвусмис-
лено: по-късно обаче самочувствието ще вземе по-кон-
кретни и по-силни форми. В хронологическата проява 
на поета то даде да се почувствува няколко пъти, като 
действителност и даже в съревнование със съмото 
божество и то не за богоподобност, а за богоравност 
(вж. „Бетховен“). И за да не се изгубят координатите 
трябва внимателно да се следват отделните стъпки“. 
тук „поет“ се употребява като синоним на „артист“, на 
„композитор“. отиваме на с. 162 – 163:

„Подобен дух с подобна сила до сега е намирал и 
намира прибежище само в сърцето на тих певец. Онова, 
което не можа да постигне нито властимеющия, нито 
безсмъртната мисъл, извършва певецът.

Бетховен! Бетховен!
Да сложи пръстите на млъкнали клавиши и цял вул-

кан се събужда: нему става възможно да схане невиди-
мия поглед на свойта нощ жестока, да намери незасти-
налия образ преди първата смърт“.

Апологетите на теодор трянов четат творчеството 
му в духа на една изповядвана вътре в кръга „Хиперион“ 
героика на „новия човек“ и на „новия ден“.

На 2 септември 1985 година представих на Празни-
ците на изкуствата „Аполония“ в Созопол съставената от 
преводачката Ивета Милева антология „И струна, и стих“ 
(тя все още беше в ръкопис). Милева бе направила избор 
на стихотворения с темата за музиката и музикантите. В 
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това мое слово говорих за „адаптацията и преосмисляне-
то чрез поезията на героическия мит на европейския XIX 
век за трагическата съдба на гениалния музикант, въобще 
митът за творческата му личност“. Изложих моята лите-
ратурноисторическа теза: „Някъде в началото на нашия 
век българската художествена интелигенция изпита необ-
ходимостта да се обособи от общосоциалното,  да пре-
живее чрез високия образ, чрез мита, мистиката на худо-
жественото съзнание, да се себепознае и извиси. Нужни 
бяха наши и чужди образци. Един от тях стана именно 
митът за гениалния музикант. Достатъчно е да споменем 
стихотворението на теодор траянов за Бетовен, с моти-
ва за съдбовната предопределеност, за ориста „в ледени 
обятия на мъртва самота да се изкупва смелия сън“, както 
и знаменитата поема „ciss moll“. така бе даден един от 
първообразите на българския нов културен герой, преди 
да бъдат изградени митологизираните литературни лич-
ности на Пенчо Славейков, яворов, Дебелянов, преди те 
самите да станат тема на стихове. Но митът за музиканта 
– известния и безименния – продължи да ражда нови по-
етически творби“.

В противовес на тези оценки, в сп. „читалище“ на-
мираме в края на 1915 любопитна реакция в рецензия на 
Лидия Шишманова срещу спекулативното използване на 
свръхвисокия авторитет на Бетовеновата музика и на не-
говата художествена личност: „Пиесата на г-жа Карима 
остава само като едно „добро намерение“. отречен е по-
етически талант на авторката,  но се осмиват и отделни 
страни на самата постановка: „чудна лунна нощ в Балка-
на. Български хайдути и самодиви, играещи под звуците 
на музиката на Бетховен  – също като да бяха видели хай-
дутин Детелин, облечен в смокинг“.

Да продължим с обзора на публикациите из литера-
турната и общокултурната периодика... В „Родно изкус-
тво. Седмичен преглед на театър, музика, опера и лите-
ратура“ (1914) е публикувана рецензия, подписана „И. 
А.“, за изпълнението в Градското казино на Втора и Сед-
ма симфонии на Бетовен, под диригентството на Стефан 
Стефанов. В резензия за поредицата „Вечни поеми“ на 
Николай Райнов, публикувани преди това пак в рецензи-
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ращото ги сп. „Везни“, четем: „И трите поеми във „Вез-
ни“ са богоборчески, а от гледище на християнската дог-
матика – и „богохулни“. Райнов представя в необичайна, 
еретична светлина новозаветни герои (Мария Магдалена 
и Иисус Христос). Подобно на учителя си П. П. Славей-
ков, Райнов се интересува преди всичко от универсалната 
драма на личността, изправена срещу отредената ѝ орис. 
Но докато Пенчо-Славейковите лирически герои (Бето-
вен, Ленау, Шели) постигат хармония, за Николай Райнов 
тя е невъзможна.“ и още ред споменавания във „вез-
ни“(1919-1922) на Гео Милев: за концерт на Панчо Вла-
дигеров – „Владигеров е първият у нас, който се мъчи да 
извади българската композиция от нейния традиционен 
път и да я насочи в новия път на европейската музика: 
музиката, която има за родоначалници Bach, Beethoven и 
Wagner“; и още: „Националното чувство – щом то същес-
твува като елемент в подсъзнанието – е и елемент в ху-
дожественото творчество. И то дава специфичния нюанс 
на това творчество: то прави от музиката на Бетховена 
или поезията на Гьоте немско изкуство, от музиката на 
Шопена или поезията на Словацки – полско изкуство 
/.../“ – из статията на Гео Милев „Родно изкуство“; за 
въздействието на музиката, в статията на Хербарт Валден 
„Виждането на изкуството“ – „Марширувал ли е някой 
Бетховену неговия ритъм? обаче той караше човешки 
пълчища от всички страни да летят по негова воля, да 
побеждават или да падат.“; „И ние имаме тогава една ис-
тинска полифонична символична поезия, основана, така 
да се рече, на законите на контрапункта в музиката. Бих 
посочил: „Вечерна песен“, „Дяволът“, „Пилигрим в чер-
но“, „Песен без думи“, „Бетховен“, „Сянката на Саломе“, 
„Към майка ми“ и др.“ – пак Гео Милев; „Защото и музи-
ката на Бетховена, и поезията на Шекспира, ние ги разби-
раме, чувстваме ги и ги преживяваме, защото във тях, ос-
вен висшето проявление и откровение на духа, освен сим-
волът и синтезът – има и разбираемост“  – подписано с 
псевдонима Принц Хамлет, писмо от Свиленград; крайно 
критичен текст за изпълнение в Народния театър на Пета 
симфония на Бетовен на благотворителен концерт под ди-
ригенството на Хаджиев; „Грешно е да се мисли: не важи 
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под чии пръсти изнемогва пианото  – Моцарт – Бетховен 
– Шопен или един съвременен Дебюси.  Грешно е също 
да се мисли, кой ни дава живота на една картина: защото 
едни чувстват музиката чрез себе си – картината чрез себе 
си, а други – себе си чрез музиката или картината“ – Хр. 
Статев, Сливен; „Аз мога да докажа, че Бах и Бетховен не 
дават никакви реалности“ – Рудолф Блюмнер.

И така – с разнородни позовавания – е и в сп. „Хипе-
рион, във вестниците „Развигор“ и „Литературен глас“ и 
навсякъде из литературната и общокултурната българска 
преса. В един експресионистичен, изграден от  фрагмен-
ти разказ на Николай Райнов със заглавие „Музика“ (сп. 
„Пламък“, кн. 4 от 25 април 1924) има важен тематичен 
акцент със знаменитата маска на Бетовен. Ето как: „Една 
заран, когато ходеше надлъж по студената стая и мис-
леше за онова, що бе разтърсило душата му от дъно, 
той спря очи в огледалото: там се беше отразила брон-
зовата маска на Бетовен, скъп спомен от младите дни. 
Дали душата му се беше помрачила, та не бе се размъ-
тило и зрението му, или беше станала странна промяна 
с отливъка, но това отражение в огледалото го порази: 
Бетховен го гледаше, цял изюден, сбръчкан, горчиво ус-
михнат; в отражението играеше не лицето на свръх-
майстора, а гримасата на бяс, подобен по черти нему. 
Човека се вгледа в отражението – и тогава рабра, че 
тъй му се е сторило: чертите на композитора се спокой-
но отпускаха – ледни и пълни с мъдрост, възвисени над 
всяка човешка страст“.  И в духа на един фантастичен 
диаболизъм, характерен за епохата, мотивът за маската се 
изяснява в следващия пасаж в съвсем неочаквана посока: 
„На другия ден той беше тръгнал по улиците. Спря се 
в една пивница да поседне, защото уморените му нозе 
трепереха. Когато посегна да си закачи шапката, той 
видя в дългото огледало отразен един граблив профил; 
чертите на това лице играеха и се усмихваха на нещо 
несъществуващо, което погледът долавяше в празния 
въздух. Тоя поглед приказваше с някой невидим. Човека с 
окъсаната дреха се извърна: на една маса седеше чужде-
нецът-цигулар, сам, приказващ със себе си; устните му 
се мърдаха, погледа му играеше. Като го видя, любителя 
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си спомни тутакси вчерашната измама: в помръкналото 
напрашено стъкло той бе видял тъкмо т о в а  лице, а не 
маската на Бетховена. Но как се бе явило там това от-
ражение? Как се беше изобразил тоя лик..?“ Както може 
да се очаква, в творбата на Райнов се играе с прастарата 
тема, че музиката може да има и демонска сила (да си 
спомним и „Кройцерова соната“ на граф Лев Николаевич 
толстой). И за да е по-убедителен контрастът, се използва 
скулпурният образ на личността-емблема. 

Пак в сп. „Пламък“, в кн. 6 от същата година, в до-
писката „червеният виолонист“ се разказва за предотвра-
тената възможност от чехословашките власти руският 
музикант Юлиан Сьормус да осъществи пълноценно 
своята просветно-пропагандна акция пред работници, 
заявена като акт на благодарност за подпомагане на гла-
дуващите в Поволжието. „Забранено ми беше да обясня 
на работниците Баха, Моцарта, Бетховена, които свирех“. 
очевидно музикантът е бил възприет (може би с основа-
ние) като прикриващ се агитатор. В кн. 4 от г. VI (1927) 
на сп. „Хиперион“, представителния късен орган на бъл-
гарските символисти, е поместен един ефектен есеисти-
чен текст за автора на Девета симфония от австрийския 
писател-модернист Херман Бар – кръстник на „Виенския 
сецесион“. В кн. 4 – 5 от 1925 (г. III) от сп. „Пролом“ на 
критика и политик Димо Кьорчев е публикуван историог-
рафският очерк на д-р Ив. Малеев „Романтизма в музи-
ката“, където четем следния пасаж: „Някои музикографи 
откриват началото на романтизма в музиката още от 
17 столетие, когато други почват да считат първите 
прояви на романтизма след op. 110 на Бетховена (която е 
цял Шопен), неговата прочута соната. Някои броят ро-
мантизма още от появяването на сонатата на Лунната 
нощ. Не ще съмнение, че Бетховен е класик, и ще остане 
класик, но на места неговите композиции дишат силен 
чувствен романтизъм. Такива са неговите три Леонори, 
неговата увертюра Кориолан (особено поверените теми 
на челите), неговото Анданте на Патетичната соната, 
квартета Cis moll, Багатели оp. 34 и пр.“. И още едно 
твърдение, свързано със съотнасянето на музика и пое-
зия/литература: „През романтичната епоха музиката 
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се приближи до нейната сестра поезията и остана под 
владичеството на лириката (Шуман) и епоса (Баладите 
на Льове)“. Да добавим към тази подборка и фрагмент 
от едно писмо на поетесата Мара Белчева  до писателя 
Петко тодоров, писано и от името на Пенчо Славейков 
през 1904 от популярното в тези години летовище в под-
ножието на Родопите – село Бойково. Писмото е печатано 
през 1941 (г. IV, декемврий, кн. 10) на литературното спи-
сание на Георги Цанев „Изкуство и критика“. Паралелът 
в писмото на поетесата на описания природен пейзаж с 
прочутата симфония на Бетовен се ражда съвсем естес-
твено: „Очичките на варосаната ми стаичка виждат 
надалеч, но през тях влиза сега надъханата от борова 
гора тъма, над която блещукат брилянтови звезди. След 
онзиденшния дъжд, който ни кара да се радваме на свет-
налото огнище, слънцето вчера пак ни дойде на гости и 
лъснаха изумрудните листовци и в тревицата сега крака 
ми се нахлъзга вече да се катери по висините. Срещу им 
Стара планина, Мара Гидик и Юмрук-Чал с долината на 
Марица пеят най-дивните симфонии от сутрин до вечер. 
Аз сякаш чувам пасторалната Бетховенова симфония и 
се смея с тях и неведнъж ми се дощява да викна тогоз, 
когото обичам при мен“ (става дума за Пенчо Славей-
ков). В списание „Листопад“(г. VII, кн. 1 от 1923), редак-
тирано от философа-есеист д-р Янко Янев, намираме 
една негова оригинална рецензия за тритомна история на 
немската музика, където пространното въведение е раз-
съждение за „неопределимостта“ на самия предмет на 
всяка музикална история, като специално е отбелязано, 
че третият том започва с Бетовен.

Специално вглеждане заслужава с оглед на наша-
та тема излизалото в продължение на 24 години между 
двете световни войни (от 1920 до 1943) и добило статут 
на абсолютна класика списание „Златорог“ на големия 
литературен критик владимир василев. тук музиката, 
, театърът и живописта – без да са обособени в специални 
раздели – участват равноправно и равноценно с литера-
турата. В една от късните програмни статии на Влади-
мир Василев „от изкуството към живота“ („Златорог“, г. 
ХХ, 1929, април, кн. 4) своеобразната трилогия от посве-
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тени на големи творци поеми („Микел Анжело“, „Сър-
це на сърцата“ – за Шели, „Бетховен“) стои знанието, че 
те имат централно място в многожанровото творчество 
на Пенчо Славейков.  В тях „са вложени толкоз дълбоки 
проблеми на живота, на изкуството и познанието“; точно 
образите на тези личности-емблеми са сякаш енергийни 
резервоари, „та поезията на Пенчо Славейков е стократ-
но повече жизнено-плътна от много други поезии, „на-
ситени  с идеи“, но празни откъм жизнена енергия“. В 
множество статии и есета от „Златорог“, дори и когато 
Бетовен не е пряка тема, личността и делото му се пре-
връщат някак в естествен център. Ето например какъв па-
саж намираме в статия на композитора и музиковед Ан-
дрей стоянов за самия Шуберт. Но в нея се говори може 
би повече за Бетовен: „Почти всеки ред от Бетховена е 
скъп за човечеството – почти във всеки негови творения 
се отразява неговата дълбока, изключителна във всяко 
отношение, индивидуалност.  Същото обаче не би могло 
да се каже за Шубертовата музика. Неговите творения са 
разноценни – те далеч не стоят на същата висота. Шуберт 
не е притежавал глъбината на Бетховеновата душа, него-
вия тънък критичен усет, а също и оня неутолим стремеж 
към съвършенство, който не го е оставял в покой, додето 
не съобрази музикалните си рожби с идеалните образци 
на душата си“ („Златорог“, г. IX, септемврий, кн. 7). така 
Бетовен е също централен културен герой в два отлични 
културологически очерка за социокултурната атмосфера 
в столицата на хабсбургската империя: на Иван Камбу-
ров „Виена като музикален град“ („Златорог“, г. IX) и пак 
на Андрей Стоянов „Бетховеновите тържества въ Виена“ 
(„Златорог“, г. VIII). (трябва да се добави, че компози-
торът Андрей Стянов пише като отличен писател-есеист; 
освен десетките публикации в „Златорог“, той има в тези 
последни години на списанието две есеистични книги с 
разнообразна тематика, в които не са събрани публикаци-
ите му от изданието – „Живот. Блян. Изкуство“, 1940, и 
„Пътеки към истината“, 1947. Във втората четем на с. 40 
следните думи: „Ако светското владичество гнети и по-
тиска душата, това на гениалния мислител, писател, ху-
дожник, музикант, я окриля, като укрепва вярата ѝ в доб-
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рото и светлото“. И естествено, всред изброените седем 
имена-емблеми е и това на Бетовен. Мощно теоретическо 
послание носи студията на Андрей Стоянов „Езикът на 
музиката (Бетховен)“(„Златорог“, IX) – самото анализира-
но творчество на гениалния композитор дава възможност 
за пълноценно представяне на тези теоретически идеи.

Централна фигура на „Златорог“ при всичките об-
говаряния на Бетовен и бетовеновото става непрежали-
мият за златорожци проф. Боян Пенев. Добре познатата 
на приятелския и професионален кръг импровизационна 
музикална дарба е превърната в текст на Владимир Ва-
силев в една от основните му интелектуални характерис-
тики и като „поет, и художник, и музикант, и учен“. това 
се случва в статията „творчески импровизации у Боян 
Пенев“ („Златорог“, VIII). И отново Андрей стоянов, с 
прекрасна портретна характеристика на професора-лите-
ратор и изключителен „нешколуван“ писател за музика 
и музиканти: „През целия си живот музиката упражнява 
върху него странна притегателна сила. Идват дори мину-
ти, когато той скърби, че не е станал музикант и че няма 
възможност да се изявява музикално. Защото за него му-
зикалното изживяване е истинска нужда. Едва ли минава 
ден без тази нужда да се изяви по един или друг начин. 
Пътувайки той си води бележник, за да нотира някой на-
пев или мотив, който му е направил впечатление. Говори с 
увлечение за любимите си композитори и цитира техните 
творби. Прави аналогии между поезия и музика – между 
ритмични стъпки и музикални фрази. Има слабост към 
музикални тълкувания, с които изобилства и книгата му 
за Бетовена. Цялото му отношение към света, би казал 
човек, е пропито от музикалност. Музиката пълни душата 
му, оплодява мисълта му, дава крила на фантазията му“ 
(из толкова важната статия за 15 години от смъртта му 
„Духовният аристократизъм на Боян Пенев“ – „Злато-
рог“, XIII). И приживе на литературния историк, и след 
смъртта му (умира през 1927 след нелепа лекарска греш-
ка), в „Златорог“ се публикуват негови статии и есета за 
Бетовен, които след това стават органично стоящи глави 
от издадената през 1930 при т. Ф. чипев негова книга.

Разнородни записи в дневника на Боян Пенев от 
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1910 до 1914 свидетелствуват колко трайно е било увле-
чението му по творчеството на Бетовен и как са зреели 
идеите за книгата. Началото се случва през 1910, като ни 
се дава синтетично свидетелство за стила на общение в 
тази малка елитарна общност: „Почнахме да се събираме 
у дома, у г-жа Белчева и у д-р Стойчев (българин, же-
нен за французойка). M-me Стойчева свиреше на пиано. 
На нея аз благодаря твърде много; за мене тя е една от 
малкото школи, които съм имал щастието да прекарам. 
Тя първо ми разкри музиката на Beethoven. /.../ Съждени-
ята на Пенчо (Славейков – бел. моя, М. Н.) за музиката 
и за Beethoven. Пенчо няма дълбоко проникване в музика-
та; той повече разсъждава за нея, а по-малко я чувству-
ва“. А ето и три записа, правени в Берлин, първият на 14 
юли 1912: „Бетховен се е изразил цял в своята музика, 
превъплотил се е напълно в нея. Бах не е могъл да стори 
това: неговата натура е била много по-обемиста, по-
богата от музиката, по-разнообразна от нея. Музиката 
не е могла да му даде всички възможности, за да изрази 
себе си напълно, без остатък, както е сторил това Бет-
ховен“. Вторият, от 24 септември: „Погребалният марш 
в Бетховеновата „Eroica“ – това е една скръб, винаги е 
била и отново ще бъде. Спомените и предчувствията за 
нея са живи“. И третият, от 28 септември: „Какво неиз-
черпаемо богатство в Бетховеното творчество! Бетхо-
вен не е бил нещастен: всяко творчество е освобождение 
и радост след мъката. Музиката е била за Бетховена ис-
тинско освобождение от неговото лично нещастие“. На 
13 декември същата година, след твърдението „Безсмър-
тието тук е безконечност“, стоят думи за психологичес-
кия статус на неговата личност: „Бетховен е еднакъв и в 
най-малките, и в най-великите си творения. Кой знае де 
би стигнал той, какви нови форми би създал в музиката, 
ако да бе живял още! Ала и това, което е сварил да съз-
даде, достатъчно свидетелствува  за него, за съдържа-
нието на неговата душа“.  

Следващият запис, от 27 март 1913, вече е предиз-
викан асоциативно след слушане „на една соната от Шу-
мана, “Impromptu“ и други работи от Щуберта“. И пара-
лелът с музикалните вдъхновения на Шуберт прерастват 
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в едно обобщение за Бетовеновото битие във Виена:„В 
творенията си той често обича да рисува един интимен 
пейзаж и да поставя всред него жената, която обича. 
Не само това. Тия звуци представят тъй осезателно 
аристичния живот на някогашна Виена – града на граци-
озните валсове, на пролетната любов, на сантиментал-
ните разходки и въздишки, – града, който цял е опиянен 
от музика. Там е живял някога Бетховен с Грилпарцера. 
Шуберт е чувствувал и преживявал дълбоко интимната 
меланхолия на Бетховена и е бил изпълнен от всичката 
поезия и красота на безгрижна Виена. В песните му, как-
то в творенията на Бетховена и Грилпарцера, трепти 
и се унася една девствена душа“. очевидно и сам голе-
мият български литературен историк е потопен, направо 
отдаден на общата музикално-артистична социокултурна 
среда на Виена. 

На 13 март 1914, отново в Берлин, след много силни 
думи за симфонията в е-moll на чайковски и след съзерца-
нието на една „Мария“ на Ботичели, четем изключително 
важните думи за това, колко е важно адекватното изпъл-
нение на симфоническата музика на великия компози-
тор: „Днес слушах Шестата Бетховенова симфония, под 
управлението на Никиша. Отново вярвам в Бетховена. 
Лоши изпълнители бяха затъмнили образа му. Същата 
симфония слушах по-рано четири – пет пъти, а всъщ-
ност днес за пръв път я чух. Никиш всичко е заблелязал 
и почувствувал. Всеки инструмент живее свой живот, 
нито един звук не се губи, нито един музикален образ – и 
всичко се слива в единство. Всичко е тъй чисто, просто 
и ясно...“

При това интензивно, очевидно непрестанно слуша-
не на музика, включително и на Бетовен, тя се превръща 
твърде скоро за литературния критик и историк в неговото 
„второ изкуство“. Дора Габе свидетелства, че при гостува-
нията им в закопянския планински дом „Харенда“ на го-
лемия поет на Млада Полша ян Каспирович, домакинът 
е обичал да остава през нощта с Боян Пенев в слушане на 
неговите импровизации на пиано. А при разчитането на 
дневника на Боян Пенев, архивистите са намерили един 
недатиран лист с нещо като стихотворение със заглавие 
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„Мотив у Бетховена“, със следните първи редове: „От 
далечината на вековете тихо лъх в лицето ми дъхтеше, 
/ на твоите тонове бе то гласът под прозореца на моя-
та душа, / който ме зовеше: ела в светлината на бледни 
зари / и в златен звезден дъжд ние ще се къпем“. 

частите на книгата „Бетховен“ от Боян Пенев не 
са озаглавени. тук есеистичните фрагменти се редуват с 
прецизни анализационни наблюдения, изпълнени с тер-
минологичен език. Ето два примера. 1. „Лунната соната 
започва с меланхолна нощна песен. Някой залутан сам в 
нощта разговаря със себе си и със звездите. Природата 
уталожва за миг мъката му със своята поезия и тишина 
и го примирява с неизбежната му участ“(с. 91). 2. Тоно-
вете се усилват – видението се явява повторно – главна-
та тема минава бегло през B-dur. Кларинетът и флей-
тата подйемат един мелодичен, почти бодър мотив, 
като увод към втората тема. В тоя момент застават 
пред нас двете провоположни воли; втората закрепва и 
се приближава постепенно. Мелодията на току-що про-
будената воля се възйема, като се домогва да затвори в 
себе си, преминава в неравни, задъхани движения и съз-
дава едно напрегнато настроение. тази толкова важна 
книга е от 174 страници.

Създаването на книгата за Бетовен проф. Андрей 
Стоянов свърза в цитираната вече статия от „Златорог“ с 
„духовният аристократизъм на Боян Пенев“ („Златорог“, 
ХХIII, 1942, юний, кн. 6). Ето още един централен пасаж 
от тази толкова пълна с идеи работа: „Същият този ду-
ховен аристократизъм го тласна и към най-духовното от 
всички изкуства – музиката. На нея принадлежи сърцето 
му още от детинство. той се опитва да свири на цигулка, 
на пиано и хармониум, увлича се от музикално импрови-
зиране, слуша ненаситно художествената музика. Става 
възторжен поклонник на големите композитори – осо-
бено на Бетховен, когото боготвори. Плод на това рядко 
преклонение пред личността и творчеството на музикал-
ния титан е книгата му „Бетховен“. Но в тази книга има 
не само преклонение, възторг и обич – има и знание. За-
щото Боян Пенев стои далеч от повърхностното отноше-
ние на обикновения музикален любител. той се взираше 
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в особеностите на всяко музикално творение, анализира 
го формално и естетически – и тогава взема перото“. Са-
мият строеж на литературоведската критическа проза на 
Боян Пенев големият музикант смята за обусловен до го-
ляма степен от музиката – „на тази негова музикалност 
дължим до голяма степен и проникновените му анализи 
на поетическите творби“.

Цялата тази проблематика, явявала се десетилетия 
в разнородни текстове от българската литературна култу-
ра, предизвиква и проф. Михаил Арнаудов да ѝ посвети 
раздели в своя капитален труд „Психология на литера-
турното творчество“ (първото издание през 1931, второ-
то поправено и допълнено издание през 1965). В главата 
„Ритмично-мелодични елементи“ професорът пише: „Из-
пълнението на музикални късове влияе върху настроени-
ето и улеснява зараждането на вътрешната музика и на 
вътрешните образи при Гьоте, Алфиери, Грилпарцер, ото 
Лудвиг и т.н. /.../ Грилпарцер свири сам на пиано симфо-
нии от Хайдн, Моцарт и Бетовен, „мислейки постоянно 
над своето  З л а т н о  р у н о, така че поетически заро-
диши и тонове се сливат в едно неделимо цяло“. И ко-
гато доста по-късно той забравя тези зародиши, понеже 
не минава тутакси към изпълнение и ги търси напразно, 
трябва случайно да чуе свирените някога симфонии, за 
да намери внезапно в ума си почти всички несъзнателно 
доловени моменти от драмата. Слуховите образи извик-
ват ритъма и виденията на мисълта и работата тръгва в 
усилено темпо“. Михаил Арнаудов цитира и драматур-
га ото Лудвиг: „При слушане на Бетховенова симфония 
тази картина изпъкна ненадейно пред мене в пламенна 
кармазинова светлина, като при бенгалско осветление“. В 
главата „Езикът на поезията“ Арнаудов посочва общата 
типология на образността при Шилер и Бетовен, което 
вероятно е предопределило създаването като една синк-
ретична творба „одата на радостта“. На друга страница 
от своята крупна монография, той ни дава друг пример за 
още едно съответствие между поезия и музика: „Юго на 
contemplatation знае такива акценти на скръбта, предиз-
викани от смъртта на дъщеря му („това е почти Beethoven 
parle“)“. 



29БЕтоВЕН  – тЕМА НА БЪЛГАРСКАтА ЛИтЕРАтУРНА КУЛтУРА

През 30-те и началото на 40-те години на ХХ век 
българската литературна култура преживява един голям 
разцвет на есеистиката; водят се дискусии за есето. Спо-
ри се за високото художествено творчество и за масовото 
културно производство, за ролята на гениалната творчес-
ка личност в това масоидно време. Не е възможно името 
на Бетовен отново да не се вплете в този всеобщ есеисти-
чен дискурс. Кирил Кръстев, един от най-силните тога-
вашни есеисти, пише в кнгата си „тревожната красота“ 
(1939) за парадоксално разбираната от него „опасност 
от изкуството“, за възможността личността да се изпра-
ви „съвсем пред гибел, когато под влияние на творчески 
мотиви почне да гледа „професионално“ на преживели-
ците“. И добавя: „Може би само за много големите твор-
ци не съществува тази опасност: Гьоте, Микеланджело, 
Бетовен. Но извън малкото число гении, които са били 
преди всичко много големи човеци, начева опасност не 
само от такова обсебване от изкуство, което затъмнява ос-
новната проста линия на живота; още по-често личността 

Минчо Кацаров (1891 – 1953) 
Бетовен, 1935 г.
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бива овладяна от книжен естетизъм“. В есето „Музика и 
организъм“ Кирил Кръстев разсъждава дори върху физио-
логическите аспекти на музикалното въздействие: „Какво 
собствено извършва музиката у нас, какъв е вътрешният 
свят, извикан от Бах, какъв – от Бетовен? Нямаме никак-
ви лабораторни сведения за това. Музикалното състояние 
трябва да бъде изследвано така, както напр. сънят, умора-
та, афектът, здравето“. И настоява: „недвусмислено е, че 
Бах ще действа върху душевно-органичното ни същество 
по един начин, Бетовен и Шопен – по друг“. още един го-
лям есеист от епохата, Георги томалевски, сякаш продъл-
жава тези разсъждения за психологията на музикалното 
възприятие в голямото си есе „Смисълът на изкуството“ 
от обобщаващата своя книга „слънце след буря“ (1946): 
„Когато някой импресионист, критик на музиката се опита 
да изрази с думи своето музикално изживяване, той може 
да каже неща, които коренно се отличават от това, което 
ще каже друг, но все пак и двамата имат едно преживява-
не, което е еднакво в своята глъбина и което, по законите 
на психичния резонанс, настройва по един и същ начин 
душите на слушателите. Ако това е толкова ясно за музи-
калните творби като религиозната музика на Бах, песни-
те на Шуберт или симфониите на Бетовен, защо да не е 
вярно за всяко друго музикално творение?“ (цит. книга, с. 
19). Няколко страници по-сетне, томалевски задълбочава 
разсъжденията си за въздействието на музиката на Бето-
вен: „Когато слушаме андантето на Седмата симфония на 
Бетовена, ние получаваме чрез звуковата енергия на му-
зикалните инструмент един тонов порядък, който, дошъл 
до нашето съзнание, пробужда неизяснени и недиферен-
цируеми комплекси от чувствания на душата, които, оба-
че, ни отвеждат в едно възвишено царство на хармония, 
откъдето великият компонист е взел тази музикална идея. 
Когато звуците на това безсмъртно в столетията анданте 
отзвучат, хората се поглеждат мълчаливи и затрогнати. те 
нищо не могат да си кажат, но прочитат в очите си едно 
и също очарование, на което се боят да дадат словесна 
равнозначност, защото е трагически непреодолимо обли-
чането в конкретни образи онова, което иде от света на 
хармонията“. Петко войников  – една от големите мла-
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ди звезди на късния „Златорог“, загинал трагически при 
бомбардировките на София в къщата на дядо си  – преста-
релия Михаил Маджаров, разсъждава в есето си „Култу-
рен елит“ (януари 1939) ето така за самия смисъл на по-
нятието за „културен човек“: „Ние се учудваме, че рядко 
имаме държавници от голям мащаб, защото не считаме за 
нужно държавниците ни да бъдат друго, освен политици 
и партизани и не виждаме какво биха спечелили от една 
богата обща култура“; забравя се, че „Гладстон е правил 
изучавания върху омировите поеми; че председателят на 
френската камара Ерио е писал книга за древния писател 
Флавий Йосиф, за мадам Рекамие и за Бетховен – това са 
за нас странни явления, готови сме да подхвърлим дори, 
че все пак у тия държавни мъже е имало нещо „несери-
озно“, щом са си губили времето със „странични занима-
ния“! Не мислим, че общата култура разширява кръгозо-
ра, облагородява духа, вдъхновява, поучава, гради и ума, 
и сърцето, и характера“. Все пак, нека след тези думи на 
младия интелекуалец, си спомним, че един такъв голям 
правник и държавник като проф. Венелин Ганев има кни-
га за Шопен, а професионалният дипломат Симеон Радев 
е и интелигент с универсален  поглед върху света, култу-
рата, литературата и изкуството...

За десетилетията между двете световни войни най-
популярното „Andante“ всъщност е може би „Andante 
con moto“ – темпото на втората част на Пета симфония 
на Бетовен. това означава „умерено“, спокойния човеш-
ки вървеж. Поместихме в нашата антология на българс-
кия поетически авангард едно кратко стихотворение на 
големия преводач Георги Михайлов със заглавие именно 
„Andante“: „С последната победа на мойта земна мощ 
/ надвисна вечна нощ / Умора и Неведа. / Духът ми не 
разгатва прозрачната съдба /.../“ – гласят първите стихо-
ве на текста. И това съдба отново автоматично препраща 
асоциативно към звучащата в симфонията тема „за съдба-
та“. (Поместено в съставената от Михаил Неделчев, Елка 
трайкова и Мариета Гиргинова през 2018 антология.) А 
в поемата си „Ад“ Гео Милев декларира гневно „Данте 
беше Andante“ чрез гласа на своя някак колективистично 
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представящ се лирически говорител; Данте тук е засто-
ялата традиция – „страх и терор без надежда“, а „ние“  
–  народът, сме „presto“ , „галоп“, ние сме в друг нервен 
ритъм. Ето как гениалната симфония на Бетовен е въвле-
чена в едно напрежение от областта на историческата по-
етика, ето как музикалната творба ражда мотиви за поези-
ята. Мотивът прозвучава и в едно стихотворение на Дора 
Габе –  „Всички тонове / и звуци / минават, / заминават / 
и ме оставят / да повтарям / своята Съдба“ (из „Защо все 
питам“; съдбата е с главна буква). 

Колкото и да е странно и неочаквано, името и твор-
чеството на Бетовен се вплитат в политическия дискурс 
на комунистическата пропаганда и на опозиционните ли-
тературни жестове в годините след Септември 1944. В 
„Славянска поема“ на Ламар – Лалю Маринов от село 
Калейца „Запад – изток“ (издадена през месец декември 
1944 от „Хемус“) четем в частта “Немец същий“ следни-
те стихове с двусмислени определения, с прокрадващата 
се в този период левичарска неприязън към всичко гер-
манско:

Един народ, до своя труд спокоен,
с лула и бакембарди, може би, 
с ушите на Бетховена
дочу всемирието божие.

И Бог и дявола му пратиха
да му кове съдбата Хитлер –
и тръгна той по всеки вратник
да каже, че от Петра по-е хитър.

А ето думи от „Ситните поезии на един дребен поет“ 
в прочутата хард-опозиционна книжка „ситни дребни 
като камилчета“ (текстовете са печатани първо като по-
редица във в. „Народно земеделско знаме“, а през 1946 
излизат подбрани и в отделна книжка) на поета и пуб-
лицист трифон Кунев – те са за македонстващия тогава 
поет Венко Марковски и за неговия покровител  –  офи-
циалният комунистически философ и регент тодор Пав-
лов. Цитирам: „В тая „орлица“, която не е нищо друго, 
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а Комунистическата партия, Марковски пише блудкави 
хвалебни стихосложения,  а т. Павлов – възторжен пред-
говор, който не добавя нито едно листо към венеца на фи-
лософската слава на автора му“. там четем опасно смели-
те думи: „Поемата „Концлагерът“ на Марковски напомня 
героичните Бетовенови симфонии“. И се дават примери 
на „няколко героични Бетовенови симфонии, извадени от 
македонския епос на Марковски „Р о б и и“. Въведение 
към втория пример: „По-нататък, в песен 13, на страница 
129, създателят на Бетовеновите симфонии в българската 
литература казва...“ А ето какво казва: „Войници изрод 
болгари, /по кърф и зверства бирани / пратени в Маке-
дония, / децата во утробите / майкини да ги пропищат, 
/ до чера клали в Септември, / днеска в кърф я баняат / 
нескрекьна Македония“. трифон Кунев коментира: „Ма-
кедонският Бетовен не обяснява с чия кръв „баняат“ бъ-
лгарските изроди и къде става ужасната баня: Страцин, 
Крива Паланка или Куманово?“ – и изброява места на ге-
роични български битки в последната фаза на т.н. отечес-
твена война. Заключението е пак с използване на името на 
композитора: „Ние не страдаме никак от силно развитата 
днес в България болест, известна под името раболепие и 
любоугодие, затова изразяваме учудването си, че г. тодор 
Павлов предложи и наложи за член на Писателския съюз 
един подобен хулител на България. А със злощастния 
бетовеновски симфонист няма да се занимаваме“. В пос-
ледните редове е търсен ироничен контраст: „няма защо 
един щурец да цирика „симфонии“ с диво политическо 
намерение“; всичко това е определено като „политическа 
какафония“. Ето така името на великия композитор влиза 
в радикалните политически български битки след Втора-
та световна война...

Издадената през 1986 антология „И струна, и стих. 
Световна поезия за музиката“ (изд. „Музика“, съставител 
Ивета Милева) чувствително обогатява Бетовеновата тема 
в българската преводна и литературна култура. Нефор-
малната поредица се открива със стихотворението „Бюс-
тът на Бетховен“ на един съвременник на композитора 
– Николаус Ленау, в превод на Венцислав Константинов, 
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с основен мотив „сърцето на Бетовен“. тя продължава с 
пространната творба на Вктор Юго „че музиката датира 
от шестнадесети век“, където намираме следното двусти-
шие „Бетховен, както Глук и всеки друг кумир / от корена 
висок са черпили безспир!“ (превод на Пенчо Симов). И 
отново същият преводач е интепретирал стихотворението 
на Морис Ролина „Пианото“: „На тебе не един живот е 
посветен! / Безумния си блян Бетховен довери ти“. Кръс-
тан Дянков ни поднася чувственото послание „Не секвай-
те, о, сладки звуци, музико вълшебна!“ на Една Милей от 
„Като слушам симфония на Бетовен“. „Пабло Казалс“ на 
Арчибалд Маклийш (превод на Белин тончев) ни дарява 
магията на изпълнението на един велик интерпретатор:

А след това Бетховен в яростта си
заля салона, гробът се разтвори
и сякаш музикантът глъх повтори
страданията на смъртта си.

Стихотворната миниатюра на чеха Константин 
Бибъл „Бетховен“ (прев. Вътьо Раковски) вече е модер-
нистичен образ на един лъв, чиято грива е „изпълнена с 
космическа музика“. Изброявам: „ода на радостта“ на 
ян Смрек (прев. Атанас Звездинов), „Музика в заводс-
кия цех“ на Ханс Лорбер (прев. Любомир Илиев; немски 
соцреализъм), „Бетховен“ на Николай Заболоцки (прев. 
Атанас Далчев; също образец на лириката на „социал-
ния устрем“ – „ти урагана грозен превъзмогна пръв“), 
радикалната „Критика на един концерт“ за несполучли-
во изпълнение на концерта за пиано и оркестър номер 1 
на Драго Иванишевич (прев. Иван Коларов), „На морето“ 
на Донат Щайнер с доста тривиална буреносна образ-
ност (прев. Атанас Звездинов), „Лъв в нощта“ на Блас де 
отеро (прев. Румен Стоянов, Стоян Бакарджиев) – с дра-
матичен финал: „обърни лицето си, капитане на самото 
дъно / на смъртта, ти Лудвиг ван Бетховен, / лъв в нощта, 
звучащ капител“, Елица Лазаревич с „Бетховен – соната 
за пиано и цигулка номер 5“ (прев. Иван Коларов), Расул 
Гамзатов с „Роял в Хирошима (прев. Иван Бориславов) 
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– отново пропаганден текст. Стихотворенията за Бетовен, 
със споменаването на името му или на някоя от прочути-
те му творби, се допълват със стихотворни текстове на 
Младен Исаев, Добри Жотев, Вътьо Раковски, орлин ор-
линов, Слав Хр. Караславов, Дамян Дамянов, Стефан Ца-
нев, Христо Ганов, Александър Шурбанов. За съжаление, 
всички тези текстове са по-скоро изяви на стихотворското 
производство,  отколкото да бъдат истинска поезия и ми е 
трудно да откроя който и да било.

В своята по-късна антология на австрийската пое-
зия от ХIХ и ХХ век със заглавие „...На кръстопътя на 
Европа, в утробата на този свят...“, изд. „Музика“, 1994, 
отново преводачката Ивета Милева ни е дала едно прос-
тичко, но извънредно силно стихотворение на поетесата 
Кристине Буста:

СИЛА И БЕЗСИЛИЕ НА ИЗКУСтВото
Не мога да забравя зимата сурова през войната, 
когато във Виенския Музикферайн
свириха Бетовеновата „Девета“.

След онзи химн на радостта и братството
гръмна залата така, сякаш
нямаше да спрат аплодисментите,
сякаш някаква свещена буря
готвеше се покрива да вдигне,
да открие звездното небе
завинаги, да го отвори
към милостивия всеобщ баща.

После покрай гардероба
блъскаха се всички като истинска тълпа
и оставяха след себе си назад
безпомощен слепец,
който над разгорещените глави
стискаше в ръка високо листче с номера
за своето палто срещу ледения мраз в нощта.

Разтваряме в търсене на бетовенови мотиви и образи 
няколко знакови книги на съвременната българска белет-
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ристика, където интуициите ни подсказват, че присъства 
и дори доминира музикалната тема. В класическата вече 
повест на Виктор Пасков „Балада за Георг Хених“ (1987) 
такъв мотив се явява в една от кулминационните сцени 
(преди трагическите финали): старият чешки лютиер Ге-
орг Хених (дядо Георги) е поканен на тържествен обед 
в семейството на малкия му приятел – „цар Виктор“, от 
баща му – тропметист в оперетата и от майка му. Някакъв 
специален жест трябва да ознаменува събитието:

„ – Вади цигулката! – Заповяда баща ми. – Хайде 
да изкараме нещо за дядо Георги!

– Свири малък цар за мене? – питаше старецът 
щастлив.

– Ще свиря, как няма да свиря! – извадих цигулка-
та и я настроих, седнах на стола до дядо Георги и ние 
подхванахме на тромпет и цигулка „Одата на радост-
та“, онова място – „всички хора стават братя“, дето 
го знае всяко дете, но какво от това – това беше единс-
твената мелодия, която можехме да свирим заедно; 
главата ми се въртеше, аз размахвах крака, свирейки и 
тактувайки, очите на майка ми блестяха, по челото 
на баща ми се виеха черни къдрици. „И малки цар! – го-
вореше дядо Георги – мой златни...“.

И наистина, кое може да бъде по-празнично и по-тър-
жествено от „одата на радостта“ по думите на Шилер!? 
Френският композитор и писател с български произход 
Андрей Букурешлиев пише в своята книга „Бетовен“ 
1963): „Съществуват произведения, чиято съдба надхвър-
ля отделната перспектива – деветата симфония е от 
тях. През дългия си път от век и половина тя е изковала в 
общественото съзнание послание, около което хората се 
разпознават и обединяват. /.../ Символ на обединена Ев-
ропа, на свободната религия, на Платоновата република, 
или просто призив – езически, християнски, мистичен 
или рационален, към любов и братство между хората, 
творбата излъчва своето универлсално послание: това на 
вечното бъдеще на бдящото човечество“.

Казах вече как за една друга съвременна голяма бе-
летристка – Емилия Дворянова, нереализирана пианистка 
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и осъществена философка, емблемата Бетовен е станала 
вече клише – и затова се явяват в романите ѝ по-скоро 
имената на Бах, Шуберт, Шопен... И все пак, не е възмож-
но в една виенска книга, каквато е краткият синтетичен 
роман във формата на фуга „Концерт за изречение (опи-
ти върху музикално-еротическото)“ (2008), името на 
автора на деветте симфонии да не се появи! В следния 
контекст: „Ето в този град се влюби, съвсем неочаквано, 
и причината не беше нито „Свети Стефан“ с органа, 
където Бетовен някога... преди това Бах... още по-преди 
Букстехуде... а сега един концерт с неизвестен органист 
почти беше на път да предизвика изумление в ушите ѝ, 
но все пак не успя....“. (В един от ранните романи на Дво-
рянова – „Passion или Смъртта на Алиса. Роман-фуга“ 
(1995) – стоят такива светотатствени реплики на вътреш-
ния глас: „мразя Бетховен и майната ѝ на хармонията... 
– каза Алиса и се усмихна, защото не мразеше Бетховен, 
а просто обичаше Бах.“)

В моя архив притежавам популярна в началото на 
ХХ век пощенска картичка със скулптурно изображение 
на Бетовен – величаво седнал, но в напрегната поза, в 
нещо като трон, в цял ръст, опрял мощно ръце на масив-
ните облегалки, гледащ строго и отвъдно. Картичката е 
адресирана за Асен Енев в Бургас. Наивният, но трогате-
лен надпис на неразчетимия по подпис подател (вероятно 
ученик) е: „Имай за спомен ликът на Бетховен като твой 
другар интивен.“ Дори това погрешно „интивен“ вмес-
то „интимен“ внася наистина интимно отношение в това 
мило послание, смекчава строгия лик. С Бетовен трябва и 
може да общува всеки един от нас.
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Проф. д-р Наташа Япова
Национална музикална академия
„Проф. Панчо Владигеров“

идеАЛът Бетовен и неГовото 
идеоЛоГиЧесКо ПРисвоЯвАне. 

БъЛГАРсКиЯт сЛУЧАЙ

По време на предизборната кампания за европар-
ламент в. „Zeit“ от 27 май 2019 съобщава, че в Деня на 
Европа министър-председателят на провинция тюрингия 
Бодо Рамело, представител на Лявата партия на демокра-
тическите социалисти, е повдигнал дискусия за приема-
нето на нов химн, тъй като досегашният бил „близък до 
нацисткия режим“�.

Подобно изказване не би било възможно за Grosse 
Fuge op.133 например, макар и написана твърде близко 
по време до Деветата; не би било възможно също така 
– ако се разпрострем в музикалната история назад и на-
пред – и за която и да е Хайднова симфония (дори тя да 
носи името Военна) или пък за струнен квартет на Барток. 
Защото – и това музикантът със сигурност знае – споме-
натите произведения се отнасят към онзи клас компози-
ции, чието съдържание не посяга да прехвърли границите 
на дадената чрез тона музика, а остава затворено вътре в 
нея самата, композиции, при създаването на които компо-
зиторът не е имал предварителното намерение да изкаже 

1 Укен, Марлис. Фронтовите линии са прокарани! Превод Диана 
Анева. – В: в. „К“, бр. 21 (33), година 1, 7 юни 2019, с. 10.



39ИДЕАЛЪт БЕтоВЕН И НЕГоВото ИДЕоЛоГИчЕСКо ПРИСВояВАНЕ...

друга идея извън собствено тоновата – извън „идеята“, 
която можем да поставим единствено в кавички, защото 
е такава само метафорично и само метафорично чрез нея 
назовават понякога темата, понякога фразата, а понякога 
не съвсем ясно нещо. ярък пример за такива композиции 
са тъкмо в жанра на камерната музика, чиято цел изна-
чално е била музицирането само по себе си и която не 
е включвала „възприемане“ при социалното участие на 
реципиент –  „публика“. 

Друг вид композиции са онези, чрез които авторът 
желае да изкаже идеи извън границите на чистата тоно-
вост – идеи, имащи религиозна, етическа, социална, по-
литическа, пропагандна основа, която се налага да бъде 
извеждана повече или по-малко директно. Илия Грама-
тиков въведе успешно български аналог на понятието на 
Херман Данузер Weltanschauungsmusik, превеждайки го 
като музика – светоглед2. той резюмира вложения в него 
смисъл: „Според автора подстъпът към разглеждане-
то на дадена творба като Weltanschauungsmusik изисква 
една предварително взета предвид и заложена от ком-
позитора двойственост по отношение на естетически-
те основания на произведението, която двойственост 
се предполага още на понятийно ниво – всяка „музика 
– светоглед“ (Weltanschauungsmusik) разкрива чрез себе 
си един възглед за света, обективиран като звуков наглед 
(Anschauung) в чисто тоновия, вътрешномузикален свят 
(Welt) на творбата и едновременно с това проектира в 
себе си връзки с един чужд на тоновостта на произведе-
нието извънмузикален свят.“3 

част от Бетовеновата музика и преди всичко сим-
фониите му попадат в идеята за подобна двойственост: 
не случайно още Паул Бекер вижда като raison d’être на 

2 Граматиков, Илия. Пасионът през втората половина на ХХ 
век: исторически решения на литургичния жанр. София: НМА 
„Проф. Панчо Владигеров“, 2019, с. 73 – 77; вж. също: Грама-
тиков, Илия. Пасионът по Лука от Кшищоф Пендерецки като 
Weltanschauungsmusik: част I – Социокултурният контекст. – В: 
Българско музикознание, XXXVIII, 2014, № 3, с. 94 – 115.
3 Граматиков, Илия. Пасионът през втората половина на ХХ век..., 
с. 75.
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симфоничния жанр – такъв, какъвто го завещава Бето-
вен – наличието на предварително вложено авторско на-
мерение за една обществено-синтезираща функция чрез 
въвличане на съдействащата аудитория („масите“? „це-
локупното човечество“?). Извънмузикалните аспекти на 
този вид художествен свят не винаги включват употреба 
на текст (именно на инструменталните по конвенция сим-
фонии обръща внимание Бекер), но винаги предвиждат 
наличен реципиент. Независимо дали една музика – све-
тоглед е със или без текст, доколкото нейният реципиент 
е разпрострян в бъдещето, тълкуването ѝ рискува да по-
падне под произвола на това бъдеще. Амплитудата е ши-
рока и в нея се вмества както изтръгнатият из литургич-
ната служба за протестантското братство и предоставен 
на „публиката“ „Матеус пасион“, така и адаптирането на 
пропагандно-хитлеристки текстове към известни класи-
чески музикални произведения. оставена на произвола, 
добрата херменевтика на Кречмар, така умилително пре-
дадена от томас Ман в „Доктор Фаустус“, ще даде вход на 
преднамерени тълкувания, основани на митология, изо-
пачаване и целенасочена лъжа. И ето че виждаме доку-
ментални кадри да показват честването на рождения ден 
на Хитлер през 1942 с концерт на Берлинската филхар-
мония под диригентството на Фуртвенглер, изпълняваща 
тъкмо Деветата4; преди това пък – Ленин, който слуша 
„Апасионата“5…

4 https://www.youtube.com/watch?v=hyBFm-vBvTQ
5 Доколкото е разбираемо студентите да не са информирани относ-
но близкото комунистическо минало, необходимо е да дам след-
ното сведение: образът на Ленин е запечатан в двете картини с 
почти идентично заглавие – на Григорий Светлицкий В. И. Ленин 
слуша „Апасионата“ на Бетовен и на Дмитрий Налбандян Ленин 
на гости у Горки на 20 октомври 1920 г. слуша „Апасионата“. 
Картините въплътяват митологично-каноничен сюжет по разказ 
на М. Горки за домашно клавирно изпълнение пред Ленин на из-
вестния музикант Исай Добровейн. Съществува и филм по темата. 
това също е начин, по който пропагандната машина – в случая на 
комунистическия режим – употребява идеала за своята идеология. 
Днес разказът се подлага на съмнение: има твърдения, че соната-
та не е била „Апасионата“, а Патетичната, както и (въз основа на 
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Днес се приема за нерелевантен въпросът защо му-
зикознанието не е осъществило научна реконструкция 
на Бетовеновия личностен и творчески образ, не е пред-
ложило концепция, която да бъде здрава крепост за про-
тиводействие на подобни произволи – както при Хитлер 
през 1942, така и при Юнкер през 2019. Във философията 
и епистемиологията е залегнал възгледът за неизбежност-
та на научното разбиране като интегрална част от една 
комплексна представа, включваща в целостта си още по-
литически, икономически, религиозни, културни, техно-
логични, етически императиви. Съответно, разисквана е 
неизбежността на „научната идеология“ (Кангилем6) или 
„науката като идеология“7. В тази светлина музикознани-
ето е самата институция на научната представа, респек-
тивно на тълкуването с имплицитните идеи, ценности 
– с проявата на „духа на времето“. Има обаче и следващо 
равнище на регулация: в условията на тоталитарните ре-
жими, когато самата наука се превръща в структура на 
властта, музикознанието, без да се свени, експлицитно 
налага върху обекта своите предустановени – нерелевант-
ни и несъответстващи му – идеологически нормативи.

от друга страна, бетовенознанието, отбелязвайки 
размах в световен мащаб, събирайки изследвания в най-
широк предметен и методологически хоризонт, не е пред-
ложило – както ни припомня Карл Далхауз – „голямата“ 
биография на композитора от присъщия на романтизма 

спомени на Добровейн, вече емигрирал от СССР) че изобщо не е 
имало такова музициране пред Ленин. (Заедно с много емигрирали 
в началото на съветския режим личности Исай Добровейн попада 
в България и става диригент на Софийската опера, 1927 – 1928. У 
нас името му се изписва Добровен.)
6 Вж. например Canguilhem, georges. What Is a Scientific Ideology? 
(1969) – Et vous n’avez encore rien vu… 6.02.1918. https://sniadecki.
wordpress.com/2018/02/06/canguilhem-ideology/ (посетен на 10 
март 2020). 
7 Вж. soler, Léna. Transformer l’idée de science et l’idéologie liée à la 
science? – In: Rue Decartes, 2003/3 (N 41), p. 30 – 40. https://www.
cairn.info/revue-rue-descartes-2003-3-page-30.htm# (посетен на 10 
март 2020).
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тип „живот и творчество“ (каквито са на Филип Шпита за 
Бах или на ото ян – Херман Аберт за Моцарт): доколкото 
„времето на монументалните биографии както в истори-
ята на музиката, така също и в тази на изкуството или на 
литературата с Първата световна война е безвъзвратно от-
минало“8, в епохата на релативизъм безвъзвратно е изгу-
бен шансът да бъде изграден цялостен образ на личност-
та на твореца, почиващ върху единно проявяващи духа 
на времето ценностни представи. И въпреки безбройните 
сериозни аспектни изследвания върху Бетовеновата му-
зика, те остават твърде отдалечени и затворени спрямо 
„масовата аудитория“ и „целокупното човечество“, за да 
могат да попречат мястото на научната биография да се 
заеме от митотворчеството9. така, патетичният разказ на 
Фердинанд Рис за скъсаната страница на трета симфония 
и именуването ѝ Eroica, достоверността на който не се 
потвърждава10, остава в митологията около образа на ком-
позитора, превърнал се в символ на възправилия се срещу 
тиранията и поел ролята на духовен предводител на чо-
вечеството творец��. този символ ще подхрани револю-

8 Dahlhaus, carl. Beethoven und seine Zeit. Laaber-Verlag, 1987, S. 7.
9 т. Адорно за биографичното митотворчество: „Започващото при 
Кант фетишизиране на понятието за гений като отделена, според 
Хегел абстрактна субективност […] потенциално се превръща във 
враг на художествените произведения; […] то приема, че човекът 
зад произведенията трябва да бъде по-съществен от самите тях […] 
на наблюдателя се отнема нуждата от усилие спрямо предмета: 
той би трябвало да се задоволи с личността, а накрая и с кичовата 
биография на художника.“ Адорно, теодор. Естетическа теория. 
Превод от немски Силвия Вълкова, Стилиан Йотов. София: Агата, 
2002, с. 249.
10 Името „Бонапарт“ е възстановено в писмото на Бетовен до из-
дателството на Брайткопф и Хертел  и до 1806 г., когато излиза 
първото издание на партитурата, заглавието „Eroica“ изобщо не 
съществува (вж. соломон, Мейнард. Бетховен. София: музика, 
1987, с. 131, с. 129 и сл.).
�� Можем само да припомним известните факти и обстоятелства, 
чертаещи идейната крива на Бетовен в неговото време: от идеализа-
цията на монарха (в кантатите „Йозеф“ и „Леополд“ от ранните му 
години в Бон) през колебанията относно Бонапарт (трета симфо-
ния) до възхвала на генерал Уелингтън, победил в Испания войски 
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ционните идеологии на романтическите утопии на ХIХ 
век, но – едновременно с това – и култа към изкуството с 
неговата категория за възвишено, намерил място в изко-
ваното понятие за Kunstreligion. Бетовен е твърде целесъ-
образният пример на пресичане на тези два идейни лъча 
– на революционния социален взрив и на възвишеното 
изкуство, и двата сочещи прогреса – и в идеологията, и в 
естетиката. Бетовеновата музикална телеология във „Фи-
делио“, „Ероика“ „Кориолан“ или „Егмонт“, потвърдена 
с гръмовна мощ и в късната Девета симфония, е твърде 
удобна за транспониране в социално-политическите те-
леологични утопии. 

Става очевидно, че причината за идеологизирането 
и митологизирането на Бетовен, неопряно върху специ-
ализирани изследвания на творчеството му и лишено от 
питане за иманентната му музикална характеристика, не 
се крие в наложилата се конкретно-исторична музикал-
на значимост на явлението: в противен случай Й. С. Бах 
например също би бил подходяща за целта фигура. това 
обаче не се е случило: Баховата музикална реч от позици-
ята на религиозния императив не дава социално-култур-
ните предпоставки и основания за конструиране на исто-
рически разказ със собствени митологии. Необходими са 
били най-напред романтическата представа за великите 
мъже като носители на прогреса на човечеството, а пос-
ле в частност и идеята за автономната музика, съответна 
на личността на свободния художник, за да се превърне 

на същия този Наполеон (Победата на Уелингтън, или Битката 
при Витория) и конюнктурната прослава на монарсите съюзници 
на Виенския конгрес (кантатите Славен миг и Вие, мъдри създате-
ли на щастливи държави). Нека добавим и че Девета симфония, 
чиито „прегърнати милиони“ се тълкуват и от демократична Евро-
па, и от недемократичния комунистически режим в телеологичен 
план – като окончателната цел на историята, за постигането на ко-
ято и двата политически проекта имат претенцията да гарантират, 
– в биографичната фактология е творба, собственоръчно посветена 
от Бетовен на пруския монарх Фридрих Вилхелм III. Реалността на 
фактите обаче няма силата нито да промени музикално-ценностно-
то значение на композитора Бетовен в историята на музиката, нито 
да обори мита, нито да накърни идеалния образ.
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Бетовен в обект на собствената ценностна идентифика-
ция на времето. Конструираният Бетовенов романтичес-
ки образ вменява еднакво и творческа, и личностна сила 
на гения, покрива ги едновременно в изключителност и 
извънмерност – една чутовна личност на един чутовен 
музикален стил, за който е намерена и подходящата дума: 
„героичен“ (Ромен Ролан).

В своето „разбиране на музиката“12 Р. Скрютън об-
ръща внимание на структурната и хармоническа близост 
на темата на радостта с прочутия Хайднов химн „gott 
erhalte Franz den Kaiser“. И тази творба, и вдъхновилият я 
английски антем „god Save the King“, отбелязва Скрютън, 
са „християнски химни и в същото време отдаване на по-
чит и засвидетелстване на преданост към монархическия 
субект“13. Но тъкмо тяхната музикална лексика и синтак-
сис са били нужни на Бетовен за Деветата: без техния 
език той не би могъл да „говори“ нито на певеца, нито на 
слушателя („на масите“?), да им говори музикално раз-
бираемо и въздействащо. Колкото до „идеите“ на една 
музика – светоглед, техният вид прочит е част от всяка 
конкретна историко-културна свързаност и оставя своя 
дан в конотационната им верига. Собствените Бетовено-
ви „идеи“ обаче са единствено тези на неговия тонов свят 
– и колкото и метафорично да се говори на словесен език 
за тях, те се описват еквивалентно като историческата за-
мяна на състоянието с постигането, на съпоставянето с 
процесуалността, на предвидимостта на „разгъването“ с 
непредвидимостта на „развитието“14; също и с орелефни-

12 scruton, roger. Understanding Music. Philosophy and Interpreta-
tion. Bloomsbury Academic: London etc., 2019.
13 Ibidem, p. 111.
14 Разграничаването на Fortspinnung (разгъване) и Entwicklung 
(развитие) като типове мотивна работа е направено от Фридрих 
Блуме. Понятието Entwicklung в музиката е коментирано от Карл 
Далхауз, който подчертава в неговото съдържание тъкмо процесу-
алността, постигана, когато първоначално независими и нерод-
ствени като музикална субстанция елементи се съединяват, разпо-
ложени в мотивна поредица във връзка един с друг. Исторически 
Fortspinnung представя начина на тематична работа в бароковата 
епоха, а Entwicklung – в зрелия тип сонатна форма.
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те мотивика и ритмика, търсещия път към тоналността, 
могъщия обхват на модулационната мрежа, стръмните си-
лово-динамични параболи, акордовите колонади, оркест-
рационно регулираната рязкост или мекота на дисонанса 
– и всичко при непоклатима йерархия на структурите в 
музикалната архитектура. Но макар тези „идеи“ да са та-
кива само в преносен смисъл, доколкото описват иманен-
тни музикални събития, те също са били подкрепяни с па-
терицата на тълкуващи имена, често чрез асоциативните 
двойки, които всички добре знаем: борба – победа, смърт 
– герой, мрак – светлина15. 

*
Българският случай. Само 14 години след осво-

бождението Пенчо Славейков пише стихотворението си 
Cis moll (1892). Неправомерен би бил въпросът дали то-
налността сis moll се отнася до Лунната соната или до 
Струнния квартет ор. 131. Дори и ако заложим на Лунна-
та соната, привеждайки като аргумент поетическото опи-
сание на звездна нощ в началото на поемата, по-голямата 
популярност на сонатата или предположението, че ор. 
131 вероятно не е бил известен на Славейков по това вре-
ме, има основания за констатацията, че в художественото 
намерение не само че не влиза уточняване на конкретно 
произведение, но напротив, предполага се заглавието да 
носи загадка за по-широкия потенциален читател (относ-
но края на ХІХ век е немислимо да си представим дори 
по-образованите у нас да познават тоналностите и при-
лежащите им произведения16). Към загадката – вече и за 

15 Друг фокус на вербализация би избрал различни термини, поня-
тия или описващи думи спрямо Бетовеновата музика – например 
фокусът на една история на музикалната рецепция или този на са-
мата музикална рецепция. За последната от гледна точка на ауди-
ацията виж в българската музикалнопедагогическа литература: 
деведжиев, Емил. Езикови аналогии в теорията на Едвин Гордън 
за музикалното развитие в ранното детство. – В: Докторантски 
четения’18. София,  Марс 09, 2019, с. 13 и сл.  
16 Правда Горанова цитира факта, че през 1882 г., с други думи де-
сетилетие преди Славейков да напише поемата, в София има че-
тири пиана (Горанова, Правда. Клавирното изкуство в България. 
София: Вулкан – 4, 1999, бел. 1 на с. 28).
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по-тесния кръг образовали се вероятно в чужбина пред-
ставители на българския хуманитарен свят – се прибавя 
и объркващият факт, че за епиграф Славейков е поставил 
изречението „така съдбата чука на вратата“, отнасящо 
се, както знаем, до Пета симфония и станало популярно 
по свидетелството на (днес доказано) недобросъвестния 
секретар и първи биограф на Бетовен Антон Шиндлер17. 
Подобно смесване на смислови отпратки би било опрос-
тителство да обясним с авторово недоглеждане. Посла-
нието очевидно е сложно, пресичащо много и различни 
херменевтични пластове. Първата връзка, за откриването 
на която не е нужно да бъдем толкова проницателни, е 
биографичната – и не случайно тя е изтъквана от онези, 
които аналитично са се обръщали към творбата. Лична-
та Славейкова идентификация се изявява тук в целия ред 
от символи: съдба – воля – художник (гений) – изкуство 
– изкупление – безсмъртие. Под този видим херменевти-
чен пласт се открива и една вече културна идентификация 
– идентификация с универсалните европейски ценности. 
тук тя присъства чрез европейската романтическа теория 
за великите мъже, чрез представата за гения и неговия 
„дар свише“ (що божий пръст на нов насочва път). това 
е Славейковият културен избор – изборът на новия за тук 
вектор на историзма, на крачещата телеологично напред 
история, която като дух, идея и възглед е автентично и 
автохтонно порождение на европейското човечество.  

тематизирането тъкмо на музиката изкуство оба-
че разбулва трети херменевтичен пласт, дълбоко скрит 
под повърхността на художественото намерение, който 
не се хвърля веднага в очите на тълкуващия. В епохата 
на следосвобожденския национализъм, който, както е из-
вестно, критически се самоопределя в амплитудата „свое 
– чуждо“, музиката изкуство и нейният „агент“ – ком-
позиторът – стоят във възможно най-крайната точка тък-
мо на „чуждото“ по условието на „чуждата“ спрямо тези 
две явления наша източноправославна църковнопесенна 

17 schindler, Anton. Beethoven As I Knew Him. Ed. D. W. MacArdle. 
London, 1966, p. 147. (Transl. of: Schindler, Anton. Biographie von 
Ludwig van Beethoven. 3. Aufl., Münster, 1860.)
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традиция. освен това ако европейският романтически 
музикален национализъм диференцира „гласовете на на-
родите“ (Хердер) от един общ за всички народи модел на 
художествена музика – на музиката изкуство – с нейната 
жанрова система и с изградените ѝ институции, българс-
кият музикален национализъм приобщава „гласа на наро-
да“ към този европейски модел на музиката изкуство.

В този контекст Сis moll на Славейков изявява един 
телеологично насочен националистичен идентификацио-
нен импулс: това става обаче по негативен начин – чрез 
предизвикателната чуждост на понятието и съдържател-
ното му несъответствие спрямо скъпата на поета „народ-
на душа“18.

Вихреният съзидателен устрем през 20-те и 30-те 
години не пропуска Бетовен като идеал за духовно изви-
сяване на личността и твореца. При това този идеал не 
се открива само в рамките на все по-разрастващата се 
кохорта български професионални музиканти, включва-
щи неизменно в репертоара си творбите на композитора. 
Идеалът стои извисен пред строителите на българската 
култура, за които Бетовен означава нравствен императив 
и личностна независимост, огнен дух и могъщо творчес-
тво. „Една вечер слушаме с Мара Белчева петата симфо-
ния на Бетовен по радиото в малката ѝ таванска стаичка 
и тя ми разправяше за дяда си Ангела и чичо си Сава, 
секретар на тайния революционен комитет, насечен на 
парчета и изгорен от башибозуците на път за Ловеч, след 
въстанието. За съдбата, която неумолимо чука на вратата 
ни…“ си спомня Фани Попова-Мутафова19.

През 1926 проф. Боян Пенев, дълги години водил 

18 че тази чуждост на понятието в България и досега си е останала 
такава, говори фактът, че в и най-нови учебници и литературни 
разработки cis moll упорито продължава да се определя като то-
налността на Петата симфония на Бетовен – вж. димчев, Кирил и 
др. Готови за матура. Подготовка за държавен зрелостен изпит. Бъ-
лгарски език и литература. София: Булвест, 2000, с. 113; вж. също: 
https://referatite.org/analiz-na-cis-moll/8469/ref (посетен на 10 май 
2020).
19 Кузмова-Зографова, Катя. Възкресението на дилетанта. София: 
Изд. къща „Ваньо Недков“, 2001, с. 19.
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лекции по история на новата българска литература, пише 
забележителната си книга за Бетовен (посмъртно изда-
дена през 1930 под редакцията на Николай Лилиев20). В 
един неголям мащаб тя репродуцира жанра на романти-
ческата биография от типа „личност и творчество“: в нея 
поетично и патетично са предадени популярни разкази за 
живота на композитора и вдъхновено са описани главни-
те негови произведения. В традицията на романтическата 
идеализация на гения Боян Пенев прави следващата крачка 
– превежда тази романтическа идеализация в собствена-
та си културна реалност с нейния очертал се интерес към 
модерната философия: „Напомнящ свръхчовека на Ницше, 
хероят на Бетовен води поколения, чертае бъднини, руши 
и пресъздава“21. И още: „Може би най-великото негово 
въплъщение е Христос – свръхчовекът, даден като богочо-
век в ораторията „Исус [sic!] на Елеонската планина“22.

При описанието на Бетовенови музикални творби, 
които не са програмни и нямат конкретно извънмузикал-
но съдържание, Боян Пенев е използвал херменевтичния 
подход, който дава словесен израз на предизвикани асо-
циации с чувства или природни картини. трябва да се 
признае, че литературоведът, който няма професионално 
музикално образование, демонстрира завидна музикал-
нонаучна култура, проблематизирайки и иманентномузи-
кални черти на Бетовеновото творчество: той прави ус-
пешен опит да характеризира Бетовеновите „мелодика“, 
„хармоника“ и „ритмика“23, динамиката и агогиката, фу-
гата и сонатното алегро, въвлича термини като дисонанси, 
модулации, акцентира върху ролята, която има „умалени-
ят септакорд със своите многообразни разрешения“24.

чрез Боян-Пеневата книга българската култура през 
20-ге години на миналия век припознава образа на Бетовен 

20 Пенев, Боян. Бетховенъ. София: т. Ф. чипев, 1930.
21 Пак там, с. 83 – 84.
22 Пак там (тук трябва да напомним, че преводът на Мара Белчева 
на „тъй рече Заратустра“, редактиран от Пенчо Славейков, а след 
неговата смърт – и от самия Боян Пенев, е излязъл през 1915).
23 Пак там, с. 152.
24 Пак там, c. 153.
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като свой идеал и го прави тъкмо „литературно“ във време, 
в което на българския музикален живот тепърва му пред-
стои да отговори подобаващо на този идеал. В нашата кон-
цертна практика все още са оскъдни изпълненията на Бе-
товенови творби. Изключение е активно разширяващият се 
Бетовенов клавирен репертоар25, докато за прозвучаването 
на симфоничното и камерното творчество на композитора 
музикантите водят героична борба (от крупните оркестро-
ви творби са изпълнени единствено Хоровата фантазия с 
пиано и Деветата симфония26, а изпълненията на Бетовено-
вите камерно-инструментални творби са любителски и не 
са институционализирани като публични концерти27).

През 1927 г., следователно преди публикуването на 
Боян-Пеневата книга, в един неголям български град – 
Видин – е издадена малка книжка със заглавие „Бетовен“. 
Неин автор е видинският лекар, създател на социалната 
медицина във Видин, но също и цигулар със забележи-

25 Горанова, Правда. Цит. съч. с. 74 – 81. 
26 На 11 януари 1920 г. се състои прословутият духовен (ораториен) 
концерт в Народния театър, организиран от Добри Христов и про-
веден от сборен състав с около 100 участници, на който за първи 
път е изпълнена Бетовеновата Фантазия за пиано, хор и оркестър 
със солистка Лиляна Добри Христова (другите изпълнени творби 
са първата част на Хайдновото „Сътворение“ и една ария от ора-
торията „Илия“ на Менделсон). През 20-те години на ХХ век е и 
първото изпълнение на Девета симфония – от оркестъра и хора 
Народната опера, подсилен от студенти певци от Музикалната ака-
демия под диригентството на германския диригент Херман Щанге 
(впоследствие главен диригент на операта). Деветата симфония е 
било планирано да се изпълни през 1927 г. със силите на Музикал-
ната академия, но концертът така и не се е състоял (вж. Камбуров, 
Иван. Музика и народ. София: Книгоиздателство Игнатов, 1932, с. 
131). Както е известно, А.С.о. – първият професионален симфони-
чен оркестър – ще бъде основан през 1928 г., а през 1936 въз основа 
на неговите професионални ресурси ще се създаде Царският вое-
нен симфоничен оркестър.
27 Като фактология е известно, че Саша Попов прави опити да ор-
ганизира квартетни състави от професионалисти музиканти, които 
се изявят спорадично през 20-те години на миналия век. Първите 
устойчиви професионални квартетни формации – Софийски квар-
тет, Академичен квартет и квартетът, основан от Владимир Авра-
мов – датират от 30-те години.
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телни познания в областта на музиката – д-р Димитър 
Младенов. Изданието е осъществено благодарение на 
подкрепата на създадения пак от д-р Младенов младежки 
червен кръст в града. Същевременно докторът развива 
мащабна музикална дейност, устройва концерти в град-
ския военен клуб, основава Дом на изкуствата и печата. 
През 1958 г. книжката, преведена на френски, ще излезе в 
Канада като част от малък сборник с още две студии – за 
Бах и за Моцарт – под общото заглавие Musica perennis28. 
На задната корица на това канадско издание е поднесена 
неизвестна у нас информация: че д-р Младенов е основа-
тел на „Втория национален струнен квартет (sic!), чиито 
концерти в България (1920 – 1936) отбелязват важен при-
нос в музикалното развитие на неговата страна“.

И в този случай в съзидателния си копнеж българ-
ската култура от 20-те години на миналия век е наме-
рила идеал във фигурата на Бетовен. Заедно с другите, 
социално насочени книги на д-р Младенов29 този идеал 
е впрегнат в битката за духовно усъвършенстване, воде-
на от лекаря, музиканта, общественика просветител. Д-р 
Младенов вижда Бетовен като „апостол на духа“30:  „Ехо 
на невидимия Бог, чийто глас е светът, от звуковия свят 
на Бетовен блика откровение: за да узнаем, че този свят 
в действителност е само ритъм, велика поема, а музи-
ката – есенция и цел на човешкото слово – е толкова 
по-съвършена, колкото повече представлява подобие на 

28 Mladenov, [Dimiter]. Musica perennis. Bach, Mozart, Beethoven. 
Montréal: Beauchemin, 1958. Сведенията за д-р Младенов са според 
това издание и според: Бончев, д-р Бърни. Видинската книга или 
какво е дал Видин на българската книжнина и общественост. – В: 
Книжовници и обществени дейци от второто активно поколение 
след Освобождението във Видин от 1900 до 1920 г. Видин, 1946. 
Изказвам благодарност на д-р Деница Михайлова за предоставени-
те ми от нея копия на тези два цитирани извора.
29 „Мисли върху санитарната политика в град Видин“ (1920), „За 
възпитанието на радостта“ (1924 ), „Медицината в борба със зло-
то“ (1932).
30 тук и нататък цитатите се дават по посоченото по-горе по-късно 
издание на френски език: Mladenov, [Dimiter]. Musica perennis..., 
p. 72.
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молитва“31. Бетовеновата Девета пресъздава „хармония-
та на универсума чрез тоновете и чрез гласовете на всез-
наещите люде, които най-накрая ще открият излъчващия 
светлина небесен път“32. А със своята Missa solemnis „Бе-
товен събужда у слушателя религиозно чувство, чувс-
тво, каквото изразява преди всичко музиката на Бах и 
на Палестрина. По такъв начин в апогея на музикалното 
изкуство ние откриваме основния закон на неговото ис-
торическо развитие – че музикалното чувство и религи-
озното чувство са две форми на една и съща душа и че 
музикантът – наред с пророка и мислителя – е един от 
създателите на човешката вяра, пръв творец на религи-
ята и пръв просветител на народите.“33

През 1946 първият професионален музикален исто-
рик в България проф. д-р Стоян Брашованов публикува 
своята „История на музиката“, узрявала дълго преди това 
и основана върху преподаваната от него дисциплина със 
същото название в Музикалната академия. тази неголяма 
по обем книга е първият плод на българското историческо 
музикознание: в нея известната фактология е използвана 
за реконструкцията на една музикалноисторическа карти-
на, гледана през обектива на българската културна среда, 
тъкмо на която трябва да се помогне да направи своите 
идентификации. „В тази история на музиката – пише Бра-
шованов – миналото е изложено така, както всъщност е и 
единствено видимо, именно от гледището на настоящето 
и заради настоящето, т.е. доколкото е история на настоя-
щето“34. 

На това методологически осмислено равнище явле-
нието Бетовен получава своята оценка. По такъв начин 
чрез Стоян-Брашовановата „История“ науката за музика-
та у нас вече има своите високи постижения в контекста 
на цялостно въздигналата се хуманитаристика – фило-
логията, литературознанието, философията, историята. 

31 Ibidem, p. 75 – 76.
32 Ibidem, p. 76.
33 Ibidem, p. 77.
34 Брашованов, Стоян. История на музиката. София: Българска 
книга, 1946, с. 9.
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Създадена е общата нагласа спрямо ценността на знание-
то, образованието, просветата. За студентите от Музикал-
ната академия в този контекст е било важно да разберат, 
че Бетовен е бил чел Платон, Кант и Русо и че тези велики 
умове са имали за неговия мироглед „макар и косвено“ 
значение; че операта му Фиделио носи „етично и соци-
ално верую“; че нравствените повели за него са „върхов-
ни повели в живота“, поради което той така и „докрай не 
се примирява с Дон Жуан, най-гениалната опера на своя 
учител и пръв любимец Моцарт“35.

Що се отнася до прилаганото в немскоезичната ли-
тература херменевтично тълкуване на Бетовеновите про-
изведения и по-специално това на Арнолд Шеринг, тър-
сещ пряка връзка с една или друга поетическа творба на 
Шекспир или Гьоте, Брашованов се дистанцира от него, 
като изтъква, че „компонистът ни най-малко не насочва 
слушателя към подобни източници, нито дори издава, 
че в процеса на творчеството си се е справял с такива“36. 
очевидно иманентномузикалното съдържание е твърде 
важно за професионалния музикален учен, за да се под-
вежда под актуално действащи философско-естетически 
и исторически методи, изкривяващи изследвания обект. 
Неговият подход, по същината на който днес учените ху-
манитаристи нямат противоречия – а именно за обекта 
да се съди според виждането на собствената епоха на 
този обект, т.е. без образът, който се реконструира, да 
е манипулиран от по-късните представи, – бих нарекла 
дисидентски спрямо действащата в неговата съвремен-
ност идеология на националсоциализма, както и спрямо 
настъпващия чрез комунистическата идеология икономи-
чески материализъм. По отношение на конкретната тема 
– иманентната характеристика на Бетовеновата музика 
– прилагането на този метод осигурява възможност (за 
съжаление изгубена в следващото време) Бетовеновият 
оркестров състав да не бъде тълкуван от гледна точка на 
след-Бетовеновото романтически-филхармонично ин-
струментално натрупване, а да се види как чрез диферен-

35 Пак там, с. 106 – 107.
36 Пак там, с. 107.
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цираната си инструментация „този разширен и вътрешно 
(курсивът мой – Н.я.) обогатен оркестър звучи все пак 
единно, почти като уголемен камерно-музикален състав 
(курсивът мой – Н.я.)“37. този извод пробива и инерцията 
в старите твърди методологически рамки на европейско-
то историческо музикознание, вместили еволюционизма 
в различните му разновидности: и големият симфоничен 
оркестър, емблематичен за романтическата епоха, пре-
става да бъде виждан като желаната цел за постигане на 
оркестровия прогрес.

Създаденият от Брашованов образ на Бетовен обаче 
е важен специално за нас с това, че изявява представите и 
ценностните нагласи на българската култура във времето 
на нейния разцвет през 20-те и 30-те години на ХХ век.

Брашовановият възглед, че историята се пише, „до-
колкото е история на настоящето“, определя въпросите, 
най-подходящи за неговото съвременно тук-настояще. В 
тази „История“ и Бетовеновият образ е иманентен тъкмо 
на това настояще, то е, което пита за него и отговаря чрез 
него на своите въпроси, то е, което дава простор на сво-
ите надежди.

Нищо от това не успява да стигне до ушите на обра-
зованието след девети септември 1944 г. Появата на Бра-
шовановата „История на музиката“ съвпада с политичес-
кия момент, в който е прекъснат автохтонният и суверенен 
път на българската мисъл. Брашованов и неговото дело 
са отстранени институционално, низвергната е и негова-
та „История“38. Музикалноисторическата ни наука попада 
под властта на тоталитарната идеология и сама става неин 
инструмент в едно лъжесвидетелстване срещу Бетовено-
вия идеал, при което той е присвоен и впрегнат в употреба 
за пропагандно-политическите цели на режима.

37 Пак там, с. 106.
38 Вж. Япова, Наташа. Стоян-Брашовановата История на музиката. 
– В: 120 години от рождението на Стоян Брашованов. София: 
СБК, 2010, с. 16 – 28. 
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Проф. д-р Ангелина Петрова 
Национална музикална академия
„Проф. Панчо Владигеров“

ПРоЧитите нА БетовеновАтА 
сиМФониЯ ПРеЗ виЗиЯтА 
нА МодеРното (АдоРно) 

и в идеоЛоГиЧесКиЯ КАнон 
нА соЦРеАЛиЗМA в БъЛГАРиЯ

В глобалната ситуация на съпоставяне на Западна и 
Източна Европа се откроява несъвместимост между идео-
логическият канон на социалистическия реализъм и мо-
дернистичния технологичен канон на Новата музика. 
Симфонията, обаче, е неканоничен обект, който може да 
бъде тълкуван от една страна, от гледната точка на есте-
тическата теория на Адорно върху модернизма и двана-
десеттоновата музика, а от друга страна – като център на 
идеологическия политически канон на социалистическия 
реализъм: и в двата случая става дума за симфонията, 
разбирана като парадигма/наследство от Бетовен. 

Затова в моя текст коментирам виждането на Адор-
но, изразено в недовършената, но считана за много същес-
твена негова книга „Бетовен. Философия на музиката. 
Фрагменти и текстове“�, като това бъде сравнено с Про-
метеевия концепт за симфонията в социалистическия 
реализъм в неотменно действащия идеологически посту-
лат, че Бетовен е единствен автор, неподлежащ на ника-

1 Adorno, Theodor W. Beethoven. Philosophie der Musik. Fragmente 
und Texte. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1993.
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кви идеологически упреци и изразил „волята на масите“. 
Става дума за многократно коментирания, идеологизи-
ран и „съветизиран“ образ на Бетовен. В идеологичесия 
канон на социалистическия реализъм Бетовеновата сим-
фония се тълкува, според теорията на Слотердайк2, като 
„Прометеев модел“. този модел извървява дълъг път след 
1948, когато е наложено т.нар Ждановско постановление 
в страните на Източна Европа – в тях, в последователно 
и не съвсем „равномерно“, но затова пък безусловно се 
установява официален политически канон на социалис-
тическия реализъм. Естествено в центъра му застават 
Прометеевият модел на симфонията и „образецът“ Бето-
вен. У нас този процес протича доста активно, води до 
раждане на редица крупни образци на „идеологически оз-
начената“ симфония и увертюра, част от тях създадени от 
класически фигури като Л. Пипков, П. Стайнов, Ф. Кутев 
и постига първата си кулминация през 1952 и 1954. Но 
съдържа перипетии и събития, видими в стенограми от 
Прегледите на българското композиторско творчество от 
1952 и 19543. Желаният успех почти веднага предизвиква 
идеологически по същността си оценки за неуспехи, по-
местени в редица документи и подкрепени от авторитет-
но съветско мнение. Над всичко това се извисява говоре-
нето за Бетовеновия модел, за Прометеевското начало, за 
идеологическия апел и възпитание на масите. 

Теодор Адорно за Бетовеновия симфонизъм 
и Новата музика

Като теоретик на Новата музика, особено важен за 
цялата епоха на дванадесеттоновата музика от първата 
половина на ХХ век, както и за историята на сериалния 
западноевропейски авангард след 1949, теодор Адорно е 
основен опонент на идеологически-канонизирания Бето-

2 sloterdjik, Peter. Zorn und Zeit. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am 
Mein: 2006.
3 По-подробно вж. Петрова, Ангелина. Идеологическият диктат 
и Новата музика в България. Щрихи върху документалното слово 
(1944 – 1969). София: 2020.
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вен, трактуван от цяла плеяда теоретици на социалисти-
ческия реализъм и политическия канон. 

Адорновата теория е противоположна по същността 
си спрямо идеологическия модел или „Прометеев“ модел. 
Ще коментирам основните ѝ постулати, за да се отграни-
чи ясно какво представлява самата същност на Бетовено-
вата симфония „като говорене, послание“ според големия 
теоретик на Новата музика, както и за връзката индивиду-
алност/общество и как всичко това е „обърнато наопаки“ 
в идеологическите огледала на политическите формули 
на комунистическата идеология за Бетовен, осъществени 
в съветските и следващите ги български теории.

При Адорно първи по значение и основен е преди 
всичко постулатът за трансцедентната същност и иманен-
тно-музикалното като специфика на Бетовеновото посла-
ние. Следвайки Хегел, той държи на автономната същност 
на музиката. той твърди, че Бетовен отрича всеки опит за 
някаква нагледност и/или изобразителност. Адорно фор-
мулира това в спор именно с емблематичния П. Бекер, ци-
тиран като основа на теориите за симфонизма в идеологи-
чески аспект от Асафиев. той подчертава: „Решаващата 
грешка на Паул Бекер е, че разглежда съдържанието на 
Бетовеновата музика изолирано от обективно-музикал-
ните структури, при което ...всички негови изказвания 
за съдържателността остават чисто приложение, не-
свързано с техническите компоненти на Бетовеновата 
музика“4. Адорно твърди, че симфоничната музика на Бе-
товен не е изображение на нещо, а е картина на иманент-
но-музикалното цяло, „картинност без конкретност“. 

Вторият важен Адорнов постулат за симфоничната 
музика на Бетовен е, че тя придобива характер на „език, 
говор“, т.е. единствен Бетовен надраства и/или преобра-
зява иманентността на музикално-съдържателното. още 
в предварителните бележки на Адорно към създаването 
на книгата „Бетовен. Философия на музиката. Фрагмен-
ти и текстове“ стои: „Образът на музиката като език 
при Бетовен трябва да бъде подложен на анализ“. Мал-
ко по-нататък това е развито в следния постулат – според 

4 Adorno, Theodor W. Beethoven..., S. 23.
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него Бетовен: „Принуждава музиката към говорене, но 
не чрез изразяване, а чрез това, че в нейната комплекс-
ност я доближава до говоренето. Там е неговата сила: 
музиката може да говори без думи, без картинност и 
сюжет“5. 

така е формулирана основната Адорнова теза за 
Бетовен, който според него е граница в трансцедентното 
надрастване на иманентността на музикалното послание. 
Бетовен е важен за Адорно, защото художественият апел, 
„принуждаването към говорене“, е елемент от истинност-
та на изкуството, единствено възможен път към модер-
нистичното, т.е. към изкуството, което ще прекъсне „кра-
сивата привидност“ в полза на естетската екзистенция. 
Според него: „Бетовеновите симфонии обективно са об-
ръщения към човечеството, които, за да изведат закона 
на живота, постигат несъзнато-осъзнаваната цялост, 
която иначе индивидите притежават само в разграни-
чената си, дифузна екзистенция. Камерната музика и 
симфонията са комплементарни. Първата поради от-
каза от жестове и идеология изразява състоянието на 
еманципиралия се бюргерски дух, а симфонията провеж-
да извода, че идеята за единството би била нищожна, 
докато не комуницира с реалната тоталност“6. Идеята 
на Адорно е, че хуманното и екзистенциално послание 
към човечеството не е политическо или идеологическо и 
отрича конкретиката на идеологически-директното. 

Принудата към говорене при Бетовен, според Адор-
но, е в „обобщен, без-образен вид“ – издигаща се „воля 
за говорене“ в иманентно-художествената природа на му-
зикалното послание. За него Бетовен е „крайният автор-
образ“, съдържащ послание „към хората“, т.е. принудата 
към говорене е послание „над колективното“, което при-
добива трансцедентни черти.

тълкуването на телеологичното или на разказа при 
симфоничното протичане на Бетовен, от гледна точка на 
Адорно, е особено съществено – както в неговата теория, 
така и относно невъзможната, освен в идеологическото 

5 Ibid., p. 54.
6 Ibid., p. 172
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тълкуване, идея за „фабула“ в симфонията. За идеологи-
ческия канон симфонията е конкретен разказ за полити-
ческата победа. Задължителен елемент от Прометеевата 
схема е „наказанието на враговете“ и „победата на народ-
ните маси“. 

Адорно включва в концепцията си идеята за нарати-
ва, но в различен от идеологически-грубата фабула кон-
текст: „Симфонията представя музикалната телесност 
(Leib), оттук идва разбирането за специфичната теле-
ология на симфонията, която не води към определена 
цел. Благодарение на симфоничния процес музиката се 
открива като „тяло“. Симфонията се движи, спира се, 
минава нататък и тоталността на жеста ѝ е безин-
тенционалната представа за телесното. Този опред-
метен характер на симфонията е същностното, което 
я свързва с обществото – като грандиозно движение, 
като колетивно тяло на обществото в цялостта на диа-
лектиката на неговите моменти“7.  „Принудата за гово-
рене“ е свързана с движението и състоянията на музикал-
ната тъкан, тя е невъзможна в идеологическата музика, 
защото е съдържателност/постижение на артикулирането 
на цялостта и частите. За Адорно Бетовеновата симфония 
изразява Хегеловия импулс и теоретизиране върху „гово-
ренето“ на „без-мълвното, иманентно-музикалното“.

Адорно сякаш пророчески разбира как Бетовенова-
та „принуда към говорене“ може да се преобозначи като 
политически лозунг. В края на своите „Фрагменти по Бе-
товен“ той казва:  „Нито една Бетовенова симфония не 
е имунизирана срещу дехуманизиране или отнемане на 
художествеността ѝ. Но това не означава също, че има 
творби сами за себе си, индиферентни към времето“8. 

В обобщение трябва да се каже, че теорията на Адор-
но за симфонията при Бетовен очертава своеобразна „гра-
ница на модернизма“. Принудата към говорене – това е 
подход, който ще бележи протестните пластове на модер-
ното изкуство, предизвиквайки метафорични съдържа-
ния и форми, например дванадесеттоновата и алеаторно 

7 Ibid., p. 174.
8 Ibid., p. 179. 
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написана симфония. В същото време описаният феномен 
е крайната точка, полюсът на отрицание на идеологичес-
ки-политическите тълкувания на Бетовен и симфонията, 
свързани със социалистическия реализъм и неговия канон 
в изкуството на СССР, пренесен в Източна Европа. 

Прометеев комплекс и симфонията 
като концепт на соцреализма 

обявяването на Бетовеновата симфония за основен 
образец на пролетарското изкуство в СССР датира десе-
тилетия преди Ждановското постановление от 1948. Си-
туацията у нас, в някои републики на СССР и донякъде в 
ГДР разгръща идеологическия канон след 1949, различа-
вайки се от историческия съветски модел, а също и след 
1956 от пътя на развитие на Полша, отчасти на Югосла-
вия, в които се дава свобода за направленията на Новата 
музика. 

Жизнеутвърждаващият (нормативен) модел на 
съветската симфония изразява „Прометеев комплекс“. 
Според Слотердайк: „Тъй като натискът към съгласие 
чрез страх не би могъл сам по себе си да удържи съвет-
ската диктатура. е било неизбежно да се създадат 
позитивни образи, в които революцията да преработи 
амбициите и фантазиите на пасивно възприемащите 
зрители. (…) За да предизвикат необходимото ниво на 
колективна гордост, те активират някои митове от 
новото време – на първо място това е Прометеевият 
комплекс, който и без друго е знаков за основните на-
строения и технофилията на буржоазната модерност. 
Чрез него може да се овеществят великите подвизите 
на съветската техника и великото съветско строител-
ство“9. Слотердайк твърди, че „Прометеевият комплекс“ 
се илюстрира с идеологизираните образи на съветското 
строителство в градовете, но аз смятам, че това може да 
се приложи и към симфоничните проекти. 

У нас понятието симфонизъм идва от емблематич-
ния Асафиев, който го въвежда в статията „Пътища към 

9 sloterdjik, Peter. Zorn und Zeit..., S. 126.
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бъдещето“10 от 1918. В първите си публикации за българ-
ската музика специализиралият в Москва Стоян Петров�� 
се позовава на следния текст: „За всеки, който се вглежда 
и вслушва в крайните етапи на симфонията на Запад е 
ясно, че именно съветската действителност е запази-
ла заветите на великите дни на разцвета на западно-
европейския симфонизъм, но и му е дала нов живот“12. 
Реконструирането на голямата романтична симфония 
– прословутата четиричастна нормативна конструкция, 
завършваща с „народно веселие и победа“, е разгледано 
като феномен на соцарта от български и съветски изсле-
дователи.

Асафиев теоретизира върху масовото въздействие на 
симфонията, като се позовава на критикувания от Адорно 
П. Бекер: „Музикално неорганизираната маса, слушай-
ки симфония, под въздействие на формиращата сила на 
музиката се превръща в съюз, другарство, в което въз 
основа на общото преживяване се поражда чуство за 
солидарност“13. В СССР жанрът на симфонията е обявен 
за жанр на споделяне с масите. Първият колос, Бетовен 
създава симфоничния модел. Прометеевото начало при-
тежава „революционен оптимизъм“: „Истинската при-
чина, заставила Бетовен да прибегне за изразявяне на 
своите мисли към огромния организъм, какъвто е неговия 
оркестър, може да се изрази по следния начин: той иска 
да говори посредством инструменталната си музика на 
масите“14. 

Печатът на „Прометеевия комплекс“ е белязал норма-
тивната симфония, която притежава идеологическа конс-
трукция-сюжет. Първостепенна задача на класовата бор-
ба и основен лозунг на РАМП, според Екатерина Власова, 

10 Асафьев, Борис (Игорь Глебов). Пути в будущее. – В: сб. Мелос, 
вып. 2. Санкт-Петербург: 1918.
�� Из архива на проф. Стоян Петров, притежание на библиотеката 
на НМА, още необработен.
12 Асафьев, Борис. Пути развития советской музыки. Москва: 
Музгиз, 1947, с. 14. 
13 Асафьев, Борис. о симфонической и камерной музыке. Москва: 
1981, с. 74.
14 Пак там, с. 36.
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е при създаването на симфонични творби да се следват 
Бетовен и Мусоргски. Възпроизвеждането им изразява 
начина на говорене към масите: фикционално/положи-
телен, непризнаващ травматичността на всекидневието. 
В резултат: „СССР трябва да стане втората родина на 
Бетовен, Бетовен е път към овладяване на музикалното 
наследство и ...към пролетарската музика“15. Създава се 
лозунг, че Бетовен е „любимец на всички народи“ и „го-
вори на цялото човечество“. Според изследователката: 
„Парадоксалният извод от това, че Бетовен принадле-
жи на цялото човечество е, че основен правоприемник на 
музиката му е пролетариатът. Също основният право-
приемник на Бетовеновата музика ...е СССР“16. 

В българската ситуация идеологически значимият и 
програмен симфонизъм от романтичен и Бетовенов тип е 
идеал в социалистическия реализъм; като в основата му 
е положен фолклорът. от една страна симфонията трябва 
да потвърди принадлежноста към прогресивното изкуст-
во на нашите класици – Пипков, Стайнов, а от друга, като 
„национално изкуство със социалистическо съдържание“ 
– да се самоограничи във фолклорно-песенното, с кое-
то се откроява националната ѝ специфика, свързана със 
съветския модел.  

Българският симфонизъм между 
нормативността и кризата: 
принудена неуспялост на Прометеевия модел 
през в периода 1952/1954

тавтологичното възпроизвеждане на Прометеевия 
модел, разкриван в поредица и поредици „посветени на 
голяма идеологическа тема“ опуси-симфонии, разрушава 
отвътре матрицата на жанра. част от тях са хвалебствено-
възторжено обявени за витрина на българското музикално 
творчество, постоянно тиражирани, награждавани. След 

15 власова, Екатерина С. 1948 год в советской музыке. Доку-
ментированное исследование. Москва: Издательский дом „Клас-
сика – XXI“, 2010, с. 125.
16 Пак там, с. 126.
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това обаче, и то официално, същите тези опуси са обяве-
ни за несполучливи.  Всичко това се фокусира в периода 
1952-1954, който с основание може да се обяви за зенит 
на автентичния следвоенен, сталинистки канон-мо-
дел на социалистическия реализъм у нас. Събитията, в 
които проследяваме това, са дискусии в общо събрание 
на СБК от 10. 02. 1952, Срещата с Арам Хачатурян и му-
зиколога Аркадий Филипенко по повод „Преглед на бъл-
гарското музикално творчество“ от 19 юни 1952, както и 
дискусии от 1954. 

Симфонията на социалистическия реализъм е апо-
логия на традиционализма, разбиран като изкуство на 
сетивно-мелодичното и като пример за това А. Филипен-
ко споменава симфонията на Ф. Кутев: „Какво собстве-
но винаги сближава слушателя с композитора? Преди 
всичко това е дълбоката идейност, съдържателност и 
образност на музикалното произведение. А образност-
та се изразява с дълбок и красив мелодизъм. Мелодизмът 
най-често решава основната задача“17. Симбиозата на 
фолклорност, мелодизъм и симфонизъм е основен мит в 
идеологията на музикологичните интерпретации под зна-
ка на соцреализма. 

Прометеевия комплекс се свързва с други идеологе-
ми за силата на твореца, за родения симфоник, прите-
жаващ идеологически плам, емоционалност, хуманизъм 
и т.н. Хачатурян изказва „най-висока оценка за Филип 
Кутев“ и неговата Симфония, но някак си е и убеден, 
че „истинският симфоник... се ражда“. той споменава 
мимоходом: „На мен ми се струва, че Кутев има това 
качество, макар че той много по-лошо се справя със сим-
фоничния оркестър, отколкото Владигеров...“18 и наме-
ква, че нормативният български симфонизъм страда от 
несъвършенства. 

В стенограмите към Прегледа за българското музи-
кално творчество от 1952, а и особено след 1954 на сек-
ция „Композитори“ четем остри критики за симфониите, 
представителни за социалистическия реализъм. Пипков 

17 ЦДА, ф. 291, оп. 2, а.е. 12, л. 15.
18 Пак там, л.15 – 16.
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открива дискусията от 1952 със задължителен опти-
мизъм, но почти веднага продължава в остро-критичен 
тон: „Обаче този напредък трябва ли да ни приспива или 
да ни изясни позициите къде стои нашето изкуство. Не 
че нашето изкуство е нагазило дълбоко в някакво тре-
савище, но разширило ли е своите позиции, отишло ли е 
напред, нашите хора на изкуството станали ли са пере-
дови хора на изкуството?“19. На събранието от края на 
1952 се обобщават и дискусиите от същата година, както 
и съветската оценка за соцреализма и формализма у нас. 

В обсъждания от 1952 и 1954 Александър Райчев ос-
тро критикува творбите, обвързани с Прометеевия модел. 
Според него поривът да се откроят идеите на соцреализ-
ма е осъществен неудачно и слабо, той споменава симфо-
ничните опуси на П. Стайнов: „...Тази вечер аз ще бъда 
откровен, макар че се стенографира. Да кажем, Петко 
Стайнов има благороден пориви да отрази в своите сим-
фонии, особено във Втората, нашия съвременен живот. 
Но аз мисля, че до известна степен неговите намерения 
са се оказали неосъществени. Ако си спомняте, има и 
други такива произведения? Каква е причината? Като 
прослушаме прегледа, където са събрани накуп всички 
български произведения, много неща се изясняват. Така 
например, моето общо впечатление е, че слабото спра-
вяне с така набелязания тематичен материал се дължи 
на слабата подготовка на някои наши композитори. Зна-
чи искат да кажат нещо, имат благороден порив, хубаво 
набелязана тематика, политически осъзнат е човекът, 
сърцето му се е възпламенило да я възпроизведе, но не 
може“20.

обект на критиката на Райчев е и увертюрата 
„Георги Димитров“ от Светослав обретенов. Райчев е 
направо неукротим в посочването на това, че идеологи-
ческото заглавие не „абонира“ за шедьоври: „Едно про-
изведение няма ли съвременна интонация, пулс, няма ли 
социалистическа интонаия – за мен то е консервативно 
и отживяло. И ако на такова произведение му се пос-

19 ЦДА, ф. 291, оп. 2, а.е. 6, л. 7.
20 ЦДА, ф. 291, оп. 2, а.е. 6, л. 17 – 19.
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тави заглавие „Партизани“ то не може със стари ин-
тонации да разкрие съвременното съдъжание тогава 
социалистическата идея пропада и остава заглавието. 
Аз мисля, че друг такъв пример е увертюрата „Георги 
Димитров“ от Светослав Обретенов. На събранието се 
каза, че дурхфюрунга може да служи за пример на всич-
ки български композитори“. тук Филип Кутев, наскоро 
избран за председател на секция „Композитори“, го реп-
ликира: „На умряло магаре нож вадиш, остави увертю-
рата, нали той се отказа... Райчев продължава: „Чакай, 
ще се изкажа и за твоята симфония, за всички, които 
присъстват тук ще се изкажа. Недейте да мислите, че 
ме е страх“21.

Именно в критиките за неуспялост/неубедителност 
на симфоничните и кантатни опуси с най-ярка идеоло-
гическа съдържателност четем, че симфонизмът е някак 
сложно-непостижим за адаптиращите се към идеологи-
ческия канон български автори. Ето например как Хача-
турян коментира в иначе приповдигнат и хвалебствен тон 
Симфонията на Ф. Кутев: „Симфонията на Филип Кутев 
е такова съчинение, което, ако аз бих бил рецензент, ще 
напиша рецензия, която да го хвали. (…) Но аз мисля, че 
все пак трябва да се направи една забележка, както за 
кантатата му, че всичко е много напрегнато, много ге-
роично, а трябва да се даде малко отдих, малко въздух. 
Всичко е страшно напрегнато.(...) И после трябва да от-
бележа още едно качество на Филип Кутев. Не всичко 
съчинено за симфоничен оркестър е симфонично. Това е 
във връзка със симфонизма в истинския, широк смисъл 
на тази дума. На симфонизъм не можеш да се учиш, ако 
то е заложено у теб, то можеш само да го развиваш. 
Симфоникът се ражда“22. 

Според Хачатурян Симфония от Филип Кутев, как-
то творбите на обретенов, дори на Стайнов и Владиге-
ров, свързани с реалистично изкуство имат „сериозен 
недостиг“, по отношение на този вид „симфонизъм“, кой-
то обединява духа на масовостта. оценката за известна 

21 ЦДА, ф. 291, оп. 2, а.е. 6, л. 7.
22 ЦДА, ф. 291, оп. 2, а.е. 12, л. 19 – 21, л. 7.
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изостаналост е просто нюанс, сянка в заключенията му: 
„във вашето творчество има известно отдалечаване от 
съвременноста. На мен ми се струва, че само тогава, 
когато можете с пълен глас да кажете: да, в творчес-
твото на българските композитори доминира съвремен-
ната демократична народна тема, свързвана със строи-
телството на сдоциализма, тогава смятам, че ще бъде 
най-голямото развитие на българската музика“23. 

Съхранен е доклад за българската симфонична музи-
ка от Веселин Стоянов. той констатира: „Трябва да при-
знаем, че с неоправдана смелост посягаме понякога към 
грандиозни сюжети, без да преценим доколко нашите 
сили са достатъчни за реализирането на подобни обра-
зи. Такива са случаите с увертюрата „Г. Димитров“ на 
Светослав Обретенов, Увертюрата в чест на Сталин на 
Пипков, Увертюра „9 септември“ от П. Владигеров, при 
които образите останаха неразкрити“24.  Според Весе-
лин Стоянов неудачите ще се компенсират със следване 
на съветския опит. В доклада си, писан след изказванията 
на Хачатурян и Филипенко, авторът определено се пре-
старава: „...симфонията като най-висш композиционен 
вид, най-подходящ за музикално-драматургично изграж-
дане, се отдава най-малко на българския композитор.“25

Дали тези упреци просто следват съветските клише-
та, защо в идеологическото ръководство на музикалното 
творчество се открива планирано недоволство? Норма-
тивно-симфоничният модел е белязан със съмнения,  пук-
натини, придружаван е от наказателни импулси. 

Кризата на симфоничния модел в социалистическия 
реализъм е симптом, който се открива не само в Бълга-
рия, но и в повечето страни от т.нар. Източен блок. Дали 
причината за това не е самата идеологическа матрица? 
Симулакрумът тиражира множество еднотипни „образци 
на кантата“, „образци на симфония“, които фикционално 
„препечатват“ Прометеевия сюжет и звучене. Дали това 
дава  отговор на въпроса защо обявените и от критиката, 

23 Пак там, л. 19 – 21
24 ЦДА, ф. 291, оп. 2, а.е. 21, л. 125 – 129.
25 Пак там, л. 129  – 130.
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и от партийните форуми творби-символи на социалис-
тическия реализъм официално са оценени като слаби. В 
документите се обговарят иронично несъвместимите раз-
минавания между високата идеология и липсата на про-
фесионализъм, две несъвместими части от планирания, 
но непостигнат успех-реализация на соцарта... Идеоло-
гемното съдържание на една творба, което ѝ се „предпи-
сва“, но не произлиза от „принудата за говорене на самата 
музика, „не е език“ и тези творби попадат под знака на 
донякъде произволната употреба на традиционни форми. 
Някои  от тях, програмирани като шедьоври на соцарта, 
имат първоначално широко-симулиран обществен отзвук, 
звездна съдба, последвана от забвение. Идеологемата „из-
писва“ своята присъда върху тъканта на творбата, както в 
разказа на Кафка „Присъдата“, и в момента, в който това 
приключи, „шедьовърът“ умира... 

Кристиан Хорнеман  (1765 – 1844)
Портрет на Бетовен, 1803
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Шуменски университет 
„Епископ Константин Преславски“
Софийски университет „Св. Климент охридски“

ЗА ПонЯтието „РАдост“ 
в твоРЧеството нА 

ШиЛеР и Бетовен

В 1914 Христо Панчев, бъдещ преподавател в Со-
фийската държавна музикална академия по теория на 
музиката и музикален анализ�, публикува есе – съпостав-
ка между Моцарт и Бетовен2. По това време творческото 
дело на Бетовен е вече сравнително добре познато у нас. 
След завръщането си в България в 1890 пианистът Ангел 
Букорещлиев системно пропагандира творчеството на нем-
ския композитор като изпълнява редица негови клавирни 
сонати, както и цигулкови сонати в партньорство с цигу-
ларката Неда Фтичева. В края на XIX век Карел Махан 
въвежда информация за Бетовен в своя учебник по му-
зика3, Пенчо Славейков написва прочутата си поема „cis 

1 Българска държавна консерватория 1921 – 1971. Ред. Андрей 
Коралов. София: Наука и изкуство, 1972, с. 129.
2 Панчев, Христо. Моцарт – Бетховен. – В: Листопад. Седмично 
художествено-литературно списание. Ред. Димитър Бабев. 
Година 1, Книга 32, 20 април 1914. София: Кооперативна печатница 
„Гутенберг“, с. 236–237.
3 Махан, Карел. Учебник по музиката за Педагогическите учили-
ща, Духовните семинарии, горните класове на мъжките и девичес-
ки гимназии и за самоучение от К. Махан, учител при Ломското 
Държавно Педагогическо училище. Русе: Скоро-печатница на Ст. 
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moll“4, а Лука Касъров отбелязва името на композитора в 
първия том на първия български енциклопедичен речник 
със следния кратък текст: „Бетховен. Знаменит германс-
ки композитор, съчинител на Симфонии и Сонати (1770 
– 1827)“5. В началото на ХХ век Велико Дюгмеджиев пуб-
ликува първия текст на български език върху цялостното 
творчество на Бетовен6.

Есето на Христо Панчев е публикувано в списание 
„Листопад“, представящо новаторски възгледи за изкус-
твото и утвърдило се като трибуна на българския модер-
низъм. текстът представлява опит за модерна за времето 
си интерпретация на творческия стил на двамата компо-
зитори Моцарт и Бетовен. Централната фигура в случая 
е Бетовен, а Моцарт е представен като гениалният пред-
шественик, до когото изпъква величието на „вечният 
Spiritus regens на човечеството“ (по думите на Панчев). 
този нестандартен текст на Христо Панчев заслужава 
специално внимание и отделно самостоятелно изследва-
не. В случая моето внимание беше привлечено от мотото, 
поставено в началото на текста:

„Kurz ist der Schmerz und ewig ist die Freude“ 
(Кратковременна е болката и вечна радостта)

Думите са цитат – финална реплика на главната ге-
роиня от пиесата „орлеанската дева“ (Die Jungfrau von 
Orleans, 1801) на Фридрих Шилер: произведение, оказало 
силно влияние върху развитието на европейското изкус-
тво в XIX век7 и послужило по-късно за написването на 

Ив. Роглев, 1895, с. 206. В предговора Махан отбелязва, че текстът 
на учебника е бил готов за печат три години по-рано, т.е. в 1892.
4 В 1891 Пенчо Славейков чува Бетовеновата „Лунна соната“ в из-
пълнение на Ангел Букорещлиев, което оказва силно влияние при 
създаването на поемата. Вж: стоин, Елена. Ангел Букорещлиев. 
София: Наука и изкуство, 1961, с. 19 – 20.
5 Касъров, Лука. Енциклопедически речник. Първа част. Пловдив: 
Издание и печат на Д. В. Манчов, 1899, с. 130.
6 дюгмеджиев, Велико. Художествено-инструменталната музика и 
операта в XIX век. Шумен: Печатница „опит“, 1906, с. 4 – 12.
7 За влиянието на Шилеровите драми върху музиката от началото 
на XIX век виж: siegert, christine. „Wir wollen seyn ein einzig Volk 
von Brüdern“. Liberté – égalité – fraternité in Schillers Drama und in 
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редица музикални творби, сред които две бележити опери 
„Жана д’Арк“ (giovanna d’Arco, 1845) от Джузепе Верди 
и „орлеанската дева“ (орлеанская дева, 1881) от П. И. 
чайковски. Десетилетия преди тях, в началото на XIX век 
Шилеровата пиеса „орлеанската дева“ добива специално 
значение за Бетовен. Върху текста на финалната репли-
ка на главната героиня Жана д’Арк „Kurz ist der Schmerz 
und ewig ist die Freude“ композиторът пише музика два 
пъти. това са два тригласни вокални канона, каталогизи-
рани под номера WoO 163 и WoO 1668. Първият е написан 
на 23 ноември 1813 и подарен на Йохан Фридрих Науе 
(Johann Friedrich Naue, 1787 – 1858). Вторият е написан 
на 3 март 1815 и подарен на Луи Шпор (Louis Spohr, 1784 
– 1859). Двукратното обръщане към този Шилеров текст, 
в който основната дума е Freude (радост), подсказва, че за 
Бетовен понятието „радост“ е имало специално значение. 
Какво е било то и за каква радост става дума в случая? 

В българския език съществуват две основни значе-
ния на думата „радост“:

„1. чувство на вътрешно душевно доволство, поро-
дено от нещо хубаво, приятно, желано, което се изразява 
във весело настроение, вълнение, възбуда и положителни 
емоции.

 2. Нещо (събитие, случка, подарък и др.), което 
предизвиква това чувство на удоволствие, веселие, удов-
летворение.“9

Кое поражда вътрешното душевно доволство на 
Жана д’Арк според текста на Шилер? Във финала на пи-
есата главната героиня изрича предсмъртните си думи и 

den Tell-Opern von grétry und rossini. – In: Schiller und die Musik, 
hrsg. von Helen geyer und Wolfgang Osthoff unter Mitarbeit von 
Astrid Stäber. Köln, Weimar, Wien: 2007, S. 55 – 81 (Schriftenreihe 
der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ Weimar, Bd. 4).
8 Абревиатурата WoO (Werke ohne Opuszahl – творба без опусен 
номер) е въведена в каталога: Kinsky, georg und Hans Halm. Das 
Werk Beethovens. Thematisch-Bibliographisches Verzeichnis seiner 
sämtlichen vollendeten Kompositionen. München und Duisburg: g. 
Henle Verlag, 1955.
9 Речник на българския език. т. 15. София: Изд. на БАН „Проф. 
Марин Дринов“, 2015.
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в тях описва удивителна картина, която се разкрива пред 
нея: небето разтваря златните си порти и там сред хор от 
ангели стои блестяща Божията Майка, държаща в ръце 
своя Божествен Син. Душата на Жана полита нагоре, зе-
мята остава назад и тогава тя изрича последните си думи: 
„Кратковременна е скръбта и вечна радостта!“

Думите на Жана д’Арк ясно показват смисъла, кой-
то Шилер е вложил в понятието „вечна радост“ (ewiger 
Freude) в пиесата „орлеанската дева“: кратковременна 
е скръбта в земния живот и вечна радостта в небесното 
царство. Двата канона, които Бетовен пише върху Шиле-
ровия текст, логично следват точно този смисъл. В тях чо-
вешките гласове, пеещи без акомпанимент, наподобяват 
хвалебствен химн на ангели.

Каноните върху текста „Kurz ist der Schmerz und 
ewig ist die Freude“, написани в 1813 и 1815 свидетелс-
тват за влиянието, което творчеството на Шилер оказва 
върху Бетовен. Според Бетовеновия биограф Александър 
тейър, по това време композиторът интензивно изучава 
и коментира в своите бележки три от пиесите на Шилер: 
„орлеанската дева“, „Месинската невеста“ и „Вилхелм 
тел“10. На 3 май 1817 внезапно умира Венцел Крумпхолц 
(Wenzel Krumpholz, 1750 – 1817), учител и близък приятел 
на Бетовен, един от малцината, пред които композиторът 
е споделял идеите си. В памет на Крумпхолц Бетовен на-
писва траурна песен по текст от пиесата „Вилхелм тел“ 
на Шилер: „Песен на монасите“ (gesang der Mönche, WoO 
104). В нея отново е представена картината на краткия 
земен живот и неизбежната среща с праведния Съдия. И 
тук Бетовен използва същия изпълнителски апарат, как-
то в каноните – тригласен мъжки вокален ансамбъл без 
акомпанимент, звучащ със сдържано величествено благо-
родство.

трите посочени до тук Бетовенови творби по текст 
на Фридрих Шилер помагат за по-пълното разбиране на 
финала на Девета симфония oп. 125 в ре минор (1824). 

10 Thayer, Alexander, Hermann Deiters, Hugo riemann. The Life 
of Ludwig van Beethoven. Vol. 3. cambridge: cambridge University 
Press, 2013.
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В Шилеровата поетична творба радостта недвусмисле-
но е определена като божествена искра („Freude, schöner 
götterfunken“), благодатен дар идващ свише. това не е 
обикновено „весело настроение, вълнение, възбуда“, а 
още по-малко вакханалия. това е възвишено състояние на 
духа, изискващо поклон пред Създателя, „Който преби-
вава не само във, но и над и извън всичко“��, дори и над 
звездите („Brüder – überm Sternenzelt muß ein lieber Vater 
wohnen“)12. Или както в своя превод на Шилеровата „ода 
на радостта“ Димитър Спасовски е поднесъл на българс-
ки език стиховете на великия немски поет:

Да се поклоним в смирение
пред Създателя пречист –
той е тая звездна вис
на небесните селения.
Дълбоко впечатляващо е как един български музи-

�� Bishop Kalistos (Ware). god as Prayer. – In: The Orthodox Way. 
crestwood, New York: St. Vladimir’s Seminary Press, 1998, p. 
105 – 132. Електронна публикация: Калистос (Уеър), митр. 
диоклийски. Бог като Молитва. – В: Двери, Живо предание, 
образци на съвременното православно богословие: https://dveri.
bg/component/com_content/Itemid,100522/catid,281/id,18928/
view,article/ [публикувана на 10 март 2014, последно посетена на 
20 август 2020]. 
12 За душевното състояние на Бетовен по времето, когато той пише 
своята Девета симфония, свидетелства неговият секретар Антон 
Шиндлер. той описва момента, в който Бетовен получава нов ръ-
копис на партитура на своята Меса оп. 86 в до мажор (1807). В този 
ръкопис каноничният латински текст е заменен със свободен пре-
вод на немски език, дело на Бенедикт Шолц: „Беше 20 април 1823 
г., когато икономът на графиня Шафгоч докато обядвахме доне-
се тази вокална партитура заедно с писмо от г[осподин] Шолц. 
Бетовен прегледа набързо писмото и след това започна да чете 
партитурата. Напрежението му ставаше все по-видимо с всеки 
[прочетен] лист, сълзите се стичаха по бузите му и когато стиг-
на до Символа на вярата (Credo) той заплака с глас и каза: „Ето 
така, както чрез тези думи е изразено, мислех и чувствах докато 
пишех тази творба!“. Никога не съм виждал Бетовен толкова 
разкаян както в този момент, когато така добре се разкри не-
говата същност.“ текстът на Шиндлер е написан като бележка в 
посочената партитура, която днес се съхранява в Къщата музей на 
Бетовен в Бон (Beethoven-Haus Bonn, Ms BH 132).
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кант – Христо Панчев – се е докоснал до толкова сложен 
въпрос в началото на ХХ век. този факт, както и цялост-
ното възторжено възприемане на Бетовеновото творчест-
во у нас по същото време, е естествен резултат от мощния 
стремеж на българското общество в XIX и началото на 
ХХ век да се завърне отново като равноправен член там, 
откъдето е било насилствено изтръгнато пет века по-рано 
– в голямото семейство на европейските християнски на-
роди.

Йозеф вилиброрд Мелер (1778 – 1860)
Портрет на Бетовен, 1804
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Проф. д.иск. Римма Поспелова
Московская государственная консерватория 
им. П. И. чайковского

БетХовен и МЫ 
(оБниМитесЬ, МиЛЛионЫ!)

что для обычного человека в имени Бетховен? Два-
три слогана…

„обнимитесь,  миллионы!“, „так сама судьба сту-
чится в дверь“,  „я схвачу судьбу за глотку“… 

Современный молодой человек, далекий от клас-
сического музыкального наследия, вряд ли задумается о 
том, кто и что для него Бетховен…

тогда что значит „мы“? Кто это „мы“? Усредненный 
интеллигент – любитель классической музыки, или му-
зыкант профессионал – исполнитель, композитор, музы-
ковед, для которого юбилейная дата – событие мирового 
значения?

Или „мы“ – это человечество в целом, взятое в его 
„прогрессивной“ части („все прогрессивное человечест-
во“)?

Достаточно очевидно, что не только музыка Бетхо-
вена, но вообще классическая музыка в лучших своих 
образцах постоянно транслирует в социум высшие иде-
алы добра и справедливости, идеалы отношений между 
людьми, отношения к природе, родной стране и родной 
планете в конечном итоге. Этот призыв Ф. Шиллера (ода 
датируется 1785), горячо воспринятый передовыми об-
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щественными кругами в Германии на фоне известных со-
бытий, настроений, идей, и музыкально озвученный Бет-
ховеном, – „обнимитесь миллионы!“ – что это? Призыв 
к коммунизму, социализму? Или к свободе, равенству, 
братству (лозунг Французской революции)?  

В конце концов не есть ли это просто вариация на но-
возаветное „возлюби ближнего своего как самого себя“? 
Впрочем, как известно, социальный смысл христианской 
религии тоже изначально включает в себя идеи равенства 
и братства, которые должны реализоваться в реальной и 
конкретной помощи слабым, больным, голодным и бед-
ным. Или это пророчество на будущее „Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!“? 

Думается, что все это вместе (как и многое другое) 
присутствует в призыве Шиллера-Бетховена (пусть и по-
тенциально), равно как и традиционный комплекс веры в 
Бога (у Бетховена Божество�), дополненный идеями ма-
сонского толка2. И каждая эпоха, каждый исторический 
момент найдет здесь что-то свое, идущее в резонанс с 
собственными чаяниями и надеждами.

Конечно, развитие бетховенского замысла кантаты 
на текст оды Шиллера резонировало с определенными 
обстоятельствами  и личной жизни гения, которая была 
неразрывно связана с общественной3.

 „обнимитесь, милионы“ – это призыв преодолеть 
свой эгоизм ради чего-то большего, высшего. В каждый 
исторический момент, в том числе и в нынешней ситуа-
ции, это призыв к общежитию на разумных началах ради 
совместного выживания, поскольку человек как биологи-
ческий вид является ультрасоциальным и не может вы-
жить в одиночку. Призыв к единению можно найти, по 
данным некоторых ученых, еще в надписях на бронзовых 
зеркалах Этрурии („Живи роем!“)

� о философско-религиозных воззрениях композитора см.: Кирил-
лина, Л. В. Бетховен. Жизнь и творчество, в 2 т. Москва: Москов-
ская консерватория, 2009.
2 ода сочинялась Шиллером для масонской ложи.
3 См. главу „Путь к Девятой симфонии“ (Кириллина, указ.соч., т. 
2, с. 337 и далее)
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Бетховен и воспринявшие эту идею у него Вагнер, 
Скрябин, Штокхаузен (и др., ) мыслили планетарно, гло-
бально, радикально; и именно такой тип мышления, ско-
рее всего, в нашем сознании и сделал Бетховена Бетхове-
ном, гражданином мира.

Гражданин мира – это властитель дум целых поко-
лений, проходящий сквозь географические и хронологи-
ческие границы. Ген Бетховена входит в мировой социум, 
и социум несет его с собой, как и гены прочих гениев от 
искусства, философии, литературы. 

Все мифы вокруг Бетховена потому и мифы, что 
все они имеют рациональное зерно. Миф не возникает 
на пустом месте. Понятно, что дело ученых, стремящих-
ся к достоверности и объективности – развенчание ми-
фов (частичное, так как миф на то и миф, что полностью 
его развенчать не удастся). Например, возьмем еще один 
слоган в отношении Бетховена, который Л. В. Кириллина 
называет апокрифическим афоризмом: „от мрака к свету, 
через борьбу к победе“. Этот слоган, как показали бетхо-
венисты, был сформулирован А. Б. Марксом. „Бетховен 
говорил нечто иное, хотя внешне похоже: через страдание 
– к радости“4.

однако миф живуч, как легенда, как фольклор, зна-
чит, он нужен кому-то. он создается коллективно, не од-
ним человеком, стало быть, это своеобразный фольклор, 
но только социальный. Поэтому он не случайно был под-
хвачен миллионами слушателей, исполнителей и музыко-
ведов, особенно в России, в рутинной школьной практике 
обучения музыкантов профессионалов. Впрочем, зубной 
боли эти слоганы точно ни у кого не вызывали. такой 
образ Бетховена – героя, борца, бунтаря вытекает из его 
музыки прежде всего, и во вторую очередь из его выска-
зываний и фактов его биографии. он был созвучен мо-
лодой советской России. Как пишет Кириллина, „именно 
в России идеализация и идеологизация образа Бетховена 
как музыканта и человека приобрела особенно яркий и 
неизживаемый характер“5.

4 Цит. по: Кириллина, указ. соч., т. 1, с. 10.
5 там же, т. 1,с. 28.
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Практика исполнения Девятой симфонии говорит 
о том, что это сочинение приобрело в Советской России 
культовый характер. Напомним некоторые исторические 
факты. 

6 и 7 ноября 1918 двести оркестровых музыкантов 
и триста певцов принимали участие в исполнении Девя-
той симфоии, приуроченном к первой годовщине Вели-
кой октябрьской социалистической революции (Москва, 
Большой театр). 

ода „К радости“ прозвучала в Большом театре в ис-
торический день утверждения Конституции СССР деле-
гатами VIII чрезвычайного Всесоюзного Съезда Советов 
(5 декабря 1936).

однако, не только в России. 
25 декабря 1989 Л. Бернстайн дирижировал Девятой 

симфонией на торжествах по случаю падения Берлинс-
кой стены. 

Выбор темы радости в качестве Гимна (звуковой 
эмблемы) Евросоюза привнес в нее новое политическое 
содержание.

Думается, что Девятая симфония приобрела культо-
вую функцию своего рода светского те Деум, известного 
благодарственного гимна Господу, который использовал-
ся в аналогичной функции ранее, тем более что в тексте 
оды Шиллера много прямых отсылок к Богу. При этом 
она может быть вписана в разные социально-политичес-
кие контексты. Символический спектр темы расширяется 
вместе с историей, но ядро ее остается неизменным.

Бетховен учит нас бороться за жизнь. А ведь у него 
была мысль о суициде. так что он имел опыт, который 
близок каждому человеку в трудной жизненной ситуа-
ции. Но он преодолел кризис, и наверняка таких кризи-
сов было много, и в дальнейшем все они отразились в его 
музыке.

Но ведь это все функции психолога по большому 
счету,  помогать преодолевать кризис. Бетховен - это 
домашний психолог для каждого, причем совершенно бес-
платный. 

Его функция – это функция сильной героической 
личности, воплощенной в его творениях, где слышен 
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каждый его вздох, каждый всхлип, каждое невероятное 
титаническое усилие воли. Где слышен его смех, его бла-
городная человеческая сущность.

Вот так, с невероятными всхлипами исполняет вто-
рую часть 17 сонаты Гленн Гульд, где, казалось, бы очень 
трудно в паузах и в медленном темпе не отключиться и 
исполнителю и слушателю.

Почему Гульд так исполняет? Потому что это ге-
ниальный пианист, которому есть что сказать миру. Воз-
можно, потому что он в своей жизни тоже очень много 
страдал, и он , без сомнения, сострадал Бетховену. И это 
чувствуется в его исполнениях.

 Психология и музыкознание, будучи сейчас отде-
льными науками, нуждаются в интеграции в современных 
условиях, когда музыкознание должно ответить на вызо-
вы современности, оно не может по инерции продолжать 
свое безобидное и самодостаточное существование, ори-
ентированное на сугубо академические проблемы. Ведь 
не исключено, что под угрозой новых вызовов решать эти 
проблемы будет незачем и некому. При всей любви к ака-
демическим проблемам.

что является актуальным в современным услови-
ях? Какие темы, какие проблемы? Каковы перспективы 
трудоустройства современных музыковедов, за вычетом 
педагогической работы, нацеленной на самовоспроиз-
водство?

Изолированное существование музыкознания ведет 
к его постепенному вырождению, замыканию в цеховых 
узких проблематиках, когда выйти не то чтобы к широко-
му слушателю, но даже к музыковеду за гранью избран-
ного предмета исследования становится подчас непре-
одолимой проблемой. 

У нас много работ, которые не имеют выхода в бо-
лее широкие слои социума. Это работы, написанные пти-
чьим языком, который понимают далеко не все музыко-
веды. Но даже в искренней попытке его понять, невольно 
возникает мысль, стоит ли тратить время и силы на осво-
ение того, что тебе  вряд ли пригодится? Публицистичес-
ких работ очень мало от музыковедения, а между тем они 
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нужны, чтобы музыковедение иногда выходило из своей 
башни из слоновой кости. 

Проблема изолированности музыкознания связана и 
с другой актуальной проблемой, это проблема внимания. 
Которая остро стоит во всех сферах жизни и деятельнос-
ти, ставит музыкознание также перед выбором. Думает-
ся, что сейчас нужно ставить вопрос, что музыкознание 
может предложить социуму. Сейчас иные задачи, иные 
времена. Многое исследовано вдоль и поперек, именно в 
сфере музыкальной технологии.  однако, подспудно то и 
дело возникает вопрос, а что дальше, и для чего все это.

Интересные мысли на этот счет содержатся в кни-
гах и видеолекциях  проф. В. Ю. Катасонова, одна из них 
– о самозамкнутости на себя профессиональных корпо-
раций6.  Музыкознание – как и музыканты в целом, это 
тоже одна из профессиональных корпораций, которые 
замкнуты сами на себя, как и все прочие (корпорации по-
литиков, юристов, менеджеров, философов, экономистов, 
к которым относится сам Катасонов, кстати, по образова-
нию экономист). 

И привлекает внимание его мысль, что сейчас эко-
номист должен быть экономистом, но при этом он должен 
разбираться во всех прочих сферах, по возможности так 
же профессионально, как в своей, путем самообразова-
ния. Почти то же самое мы видели в отношении к музы-
коведу в Древней Греции, то есть музикус – это не прос-
то музыкант как член профессиональной корпорации 
музыкантов, это мыслитель, это философ. И Бетховен с 
этой точки зрения тоже музикус, говоря словами Ю. Н. 
Холопова7 или музософ. он вышел за рамки узкоцеховой 
профессиональной корпорации, первым из музыкантов, 
поскольку он напряженно думал о мировых проблемах. 
он перешагнул те рамки, в которых творили его пред-
шественники. Если долгие века образование музыканта 

6 Катасонов, В. Ю. что скрывает литература. Данте, Достоевский, 
Гоголь и другие. https://www.youtube.com/watch?v=xrUV5h8TWNk 
дата обращения 25. 03. 2020.
7 Холопов, Ю. (и др.). Музыкально-теоретические системы. Мос-
ква: 2006, с. 100.
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проходило под сенью церкви и придворных капелл, то 
Бетховен, при всей своей почвенной, хотя и своеобразной 
религиозности (высказывания о Боге – у Бетховена обыч-
но о „Божестве“ - искусстве, науке и творчестве8 и т.п.) в 
своем мировоззрении – подлинное дитя эпохи Просвеще-
ния; он был на острие передовых идей своего времени, 
многое почерпнул будучи студентом философии, да и пу-
тем самообразования9. 

чем вдохновлена 9 симфония? Помимо того, что 
здесь впервые введен хор, слово, что здесь тематические 
реминисценции в финале, перестановка внутренних час-
тей и проч. Это все с точки зрения  музыкальной техно-
логии. С точки зрения выхода в социум 9 симфония – это 
невиданный для композиторов прошлого жест, послание 
сродни апостольскому, завещание, которое является ре-
зультатом практической философии – философии соци-
ально полезного действия. 

Композиторы после Бетховена подхватили его при-
зыв. Все эти поиски смыслов, дорог к храму, все эти об-
личения зла, пошлости, милитаризма, которые мы можем 
наблюдать в музыке, они конечно, являются моделиро-
ванием жизненной стратегии. Но обычный человек не 
склонен бороться. Против мирового зла. он чувствует 
себя слишком слабым для этого. К тому же идеология, 
выраженная в слоганах „после нас хоть потоп“, „на наш 
век хватит“, „моя хата с краю“, тоже неистребима. она, 
эта идеология нацелена на поддержание гомеостазиса от-
дельной особи. Которая занята собственным выживани-
ем, и своего семейства (социальной группы, клана, рода 
и т.п.). Все угрозы мы воспринимаем как абстрактные, 
не нацеленные лично на тебя и твою семью, пока судь-
ба не постучится именно в твою дверь. однако, сейчас 
наступает именно такой момент, когда такой стук носит 
всеобщий, а не единичный характер. Когда противосто-
ять угрозе можно только всем миром. А не в одиночку. 

8 „только искусство и наука возвышают людей до божества“ писал 
он (цит. по: Кириллина , указ.соч., том 1, с. 61).
9 См. о библиотеках Гайдна, Моцарта и Бетховена: Кириллина, т. 
1, с. 60-61.
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И люди начинают понимать, что необходимо предпри-
нимать действия, которые будут противостоять этой уг-
розе. Помимо самоизоляции и слежения за собственным 
здоровьем, которое уже не есть только твое личное дело. 
Социальная ответственность предполагает устранение 
тех условий, при которых становится возможной столь 
массовая пандемия.  

Нужно сформировать социально значимые цели. 
Впрочем, они сформированы, но их нужно донести до 
каждого. И нужны действия, а не декларации. Для дейс-
твий нужна политическая воля. В том числе не только со 
стороны облеченных властью политиков, правительств, 
но и простых людей. 

Например, экология. Борьба за чистоту на планете. 
Если музыка поддерживает эту программу, то значит ком-
позитор уже делает что-то важное. 

Далее. Борьба за разумное потребление, бытовой 
минимализм.

Наконец, борьба за продвижение истинных ценнос-
тей, а не ложных. Вместо экономического роста поста-
вить на первое место духовный рост. Но для этого нужны 
предпосылки, чтобы общество в целом созрело для этого, 
а не отдельные представители, голос которых подобен 
гласу вопиющего в пустыне.

И сейчас светлое будущее („свет“10) материализует-
ся в идее поддержания гомеостазиса планеты Земля. Ко-
торая является домом для всех. Думается, что только на 
этой ниве можно объединить все народы.  Не случайно в 
2017 году на заседаниях СБ ооН Китаем была выдвинута 
концепция „сообщества единой судьбы человечества“��, а 
ведь это можно трактовать как продолжение бетховенско-
го „обнимитесь, миллионы“. Данная концепция уже ис-
пользуется в конкретных резолюциях этой организации, 
например, в рекомендации ограничить гонку вооружений 
в космосе.

10 Не случайно название гепталогии Штокхаузена „Свет“.
�� См подробнее: Ханенкова, Е. Дом, который построил Китай: со-
общество общей судьбы для всех народов: https://regnum.ru/news/
polit/2343234.html 
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Промежуточным и сугубо корпоративным этапом или 
подобием этой доктрины был институт объединенной Евро-
пы, для которого „тема Радости“ стала гимном. однако, мы 
видим, что слоган „обнимитесь, миллионы“ опять же был за-
ключен в рамки европейской корпорации –  с целью построе-
ния отдельно взятого рая – Евросоюза. Но Шиллер и Бетховен 
в своем призыве обращались ко всему человечеству подобно 
Христу, создавшему наднациональную религию.

Преодоление корпоративности всякого рода может 
быть способом выживания в целом человечества как 
биологического вида. Поскольку узкая корпоративность 
растаскивает нас по разным квартирам, и если в мирное 
время она приносит меньше вреда, то в военное время 
требуются согласованные действия всех институтов, всех 
корпораций во имя общей цели. Это действительно как в 
рамках одной страны, так и всего мирового сообщества. 
Но препятствием для этого как раз и являются трансна-
циональные корпорации, которые озабочены своими кор-
поративными интересами. Например, фармацевтический 
бизнес. Пока он остается бизнесом, ему будет выгодно, 
чтобы люди болели, выгодно нагнетать страхи и реклами-
ровать лекарства. Или медицина, без больных нет услуг, 
и профилактика остается личным делом каждого. Зара-
батывайте деньги сами, говорят нам на всех уровнях. Но 
если медицина, наука и культура превращаются в бизнес, 
то они теряют изначальный смысл, неизбежны злоупот-
ребления и извращения12. Государство на то и существует, 
чтобы ограничивать беспредел рынка в данных сферах. 

Но что можем сделать мы, музыканты, композито-
ры, исполнители, музыковеды? Если композиторы озада-
чатся проблемами загрязнения окружающей среды, изме-
нения климата, цифрового аутизма13, социального нера-

12 Юревич, Андрей. теневая наука в современной России. – В: Со-
циология науки и технологий, no. 4/vol. 1 (2010): 154 – 169. Дата 
обращения март, 04, 2020. https://cyberleninka.ru/article/v/tenevaya-
nauka-v-sovremennoy-rossii-1
13 См. Курпатов, А. „Это эпидемия цифрового аутизма…“:  https://
www.forbes.ru/finansy-i-investicii/391757-eto-epidemiya-cifrovogo-
autizma-o-chem-doktor-kurpatov-i-yog-sadhguru
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венства14 и т.д, то их деятельность будет содействовать 
достижению благих целей, а значит, она будет социально 
продуктивной, социально полезной. Разве не это имел в 
виду Бетховен, который призывал к единению, к разум-
ному устройству человеческого общежития под сенью 
Божества. Это и значит работа на общее благо. Если  мы 
не работаем на общее благо, значит, мы не работаем и на 
свое собственное благо и благо своих потомков. 

Интересно, что современная (практическая) психо-
логия приходит к тому, о чем говорят все религии. Но го-
ворит языком науки. Но если наука доказала, что смысл 
жизни в том, чтобы ты был кому-то нужен и кто-то был 
нужен тебе (опять же вариация на тему „обнимитесь мил-
лионы“), то еще раньше это доказала религия (в разных 
ее исторических формах) и просто здравый смысл, кото-
рый воплощен в народной мудрости.

Смысл жизни на уровне отдельного индивидуума 
должен согласовываться со смыслом жизни в масштабах 
всего человечества. С точки зрения системного анализа, 
ученые говорят, что есть множество смыслов и целей, и 
они могут подвергаться сравнению, и та цель, которая 
больше всего „весит“, и является главной, то есть смыс-
лом жизни. В результате такого сравнения появилась те-
ория о том, что „смысл жизни заключается в замедлении 
скорости роста энтропии. то есть если с ростом энтро-
пии во Вселенной рано или поздно исчезнет жизнь, то 
смыслом являются действия по отсрочке этого момента 
или, как утопия, полное предотвращение исчезновения 
жизни“15. таким образом, смысл жизни сводится к непре-

14 См. Пикетти, т. Капитал в XXI веке. Пер. с фр. А. А. Дунаева; 
науч. ред., пер. А. Ю. Володин. М.: Ад Маргинем Пресс, 2015; Пи-
кетти, т. К политической и исторической экономии. Размышления 
о капитале в XXI веке. В: / Экономическая история. 2015, № 4 (31), 
с. 7 – 19. .http://www.isi.mrsu.ru/journals/_economic_history/files/econ 
_hist_2015_4.pdf
15 Vidal, c. The Beginning and the End: The Meaning of Life in a 
cosmological Perspective. — Springer, 2014. Краткое изложе-
ние см. в: https://reasonandmeaning.com/2018/01/02/a-summary-of-
clement-vidals-the-beginning-and-the-end-the-meaning-of-life-in-a-
cosmological-perspective/
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рывному поддержанию жизни, как отдельного индивиду-
ума (и не только человека, но и животного, растительно-
го миров), так и жизни в целом, жизни планеты, жизни 
человечества и жизни Вселенной. Гармонизация смысла 
частной жизни и жизни всеобщей и выражается в тезисе 
„обнимитесь, миллионы!“. 

Во времена Шиллера и Бетховена их творения отве-
чали духу времени, и в то же время в них были заложены 
идеи, актуальность которых только возрастает с ростом 
энтропии.

Бетховен думает за нас. Нам нужно только прислу-
шаться и последовать его призыву.
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Проф. д-р Нева Кръстева
Национална музикална академия
„Проф. Панчо Владигеров“

BEETHOVEN: „sOCrATEs UND JEsUs 
WArEN MIr MUsTEr“.

соКРАтиЧесКиЯт Метод 
и MUsICA sACrA

тези думи – „Сократ и Иисус бяха моите образци“ в 
една от „Разговорните тетрадки“ на Бетовен, изречени седем 
години преди смъртта му (май 1820), са като ретроспекция 
на неговия творчески метод (импулс, вдъхновение). Нека 
приемем тези отронили се имена като знакови за Бетовен, 
ключ към неговото музикално мислене, към това, което той 
нарича „истина“ в изкуството си, в „музиката, която e по-ви-
соко откровение от всяка мъдрост и философия“�. 

опитът да се обвърже Бетовен с философска систе-
ма принадлежи на теодор Адорно; той прави паралел с 
родения в една и съща година с Бетовен Хегел по силата 
на Zeitgeist-а и на вярата във въплъщаването на опреде-
лено „съдържание на истина“, conditio sine qua non за ес-
тетическо качество“2, защото „централните категории на 
художествената конструкция“, според него, „са преводи-
ми като категории на обществото“.

� Brentano, Bettina. goethes Briefwechsel mit einem Kinde. Zweiter 
Teil. Berlin: Ferdinand Dümmler, 1835, S. 193.  https://books.google.
bg/books?id=W2k6AAAAcAAJ&pg=PA193&dq=beethoven+musik+
ist+hoehere + offenbarung+als+philosophie&hl=de&sa=X&ved=0
2 Аdorno, Theodor W. gesammelte Werke, Bd. 14. Frankfurt am Main: 
Suhrkamp Verlag, S. 418.
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теодор визенгрунд Адорно – 
несъстоялата се книга за Бетовен 
като трактат по философия на музиката 

В посмъртно оставените бележки3 на Адорно се на-
мира аргументът за фундаменталното значение на пара-
лела между Хегел и Бетовен: „Както има само Хегелова 
философия в историята, по подобен начин в западната 
музика има само Бетовен“4. Въпреки това неговите при-
живе издадени публикации за Бетовен са малобройни: 
„Късният стил на Бетовен“, „Шедьовърът на отчуждени-
ето“, посветен на Мissa solemnis5 и „Лудвиг ван Бетовен: 
Шест багатели за пиано“. Но Бетовеновата музика като 
„повратен момент на европейската история“ (ако си пос-
лужим с един израз на Мартин Хайдегер за разрива между 
Ницше и Вагнер) занимава Адорно през целия му живот; 
трябва да си спомним и за сътрудничеството му с томас 
Ман в „Доктор Фаустус“, книгата за музиката на XX в., 
за европейския хуманизъм и за Адриан Леверкюн, според 
който IX симфония „не бива да я има“6. Много влиятел-
ни са историческите прозрения на Адорно за линията Бе-
товен – Вагнер – Шьонберг, като например: „...Wie jeder 

3 Adorno, Theodor W. Beethoven. Philosophie der Musik. Fragmente 
und Texte, hrsg. von rolf Tiedemann. Frankfurt am Main: 1993, S. 
46.
4 Ibid., р. 31.
5 Вж. Adorno, Theodor W. „Spätstil Beethovens“ (1937) и „Verfrem-
detes Hautwerk“ (1959). – In: Gesammelte Schriften, Bd. 17. Suhrkamp 
Verlag. Frankfurt am Main: 1982.
6 Вж. Borchmeyer, Dieter. Musik im Zeichen Saturns: Melancho-
lie und Heiterkeit in Thomas Manns „Doktor Faustus“. – In: Thomas 
Mann Jahrbuch, Vol. 7 (1994), p. 155. Прочутите думи на Адриан за 
отнемането на човешкото напомнят Ницше: „Es soll nicht sein was 
man Menschliche nennt. Um was die Menschen gekämpft und was die 
Erfühlten jubeln verkündet haben, das soll nicht sein. Es wird zurückge-
nommen...“ (Не трябва да го има онова, което наричат човешко. онова, 
за което хората са се борили и което ликувайки са възвестили, това не 
бива да го има. то се отнема...“). Борхмайер припомня изказването на 
Адриан в духа на следващия цитат от Адорно (бел. 7), че IX симфония 
се отнема не само съдържателно, но и композиционно.  https://www.
jstor.org/stable/24743433?seq=1#metadata_info_tab_contents
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Takt Beethovens den Naturzusammenhang transzendiert, 
aus dem er entspringt und mit dem es sich vesöhnt, so ist 
allgemein die symphonische Form, das von Schönberg 
„entwickelte Variation“ genannte Prinzip, das schlechthin 
antimythologische. Bei Wagner aber wird unversöhnlch Natur 
beherrscht, und dann hat ihr eigenes Verdikt das letzte Wort. 
Der innerste Kern seiner Musik trotz aller Beteuerungen der 
theoretischen Schriften, so wenig symphonisch, wie seine 
Motivarbeit: der Schlüssel jeglichen Gehaltes von Kunst liegt 
in ihrer Technik“7.

Процесът на Бетовеновото формообразуване, според 
Адорно, възниква в резултат на интеграция на хетероген-
ни структури като динамически разгръщаща се тоталност 
и това позволява паралел със закона на развитието на бур-
жоазното общество, защото „музиката на Бетовен е струк-
турирана като това общество“; оттук и закрепването във 
философския речник на последователите на Адорно на 
изкуството на Бетовен с понятия напр. като „буржоазен“ 
или „революционен“, далечни от Бетовеновия субекти-
вен и изпълнен с афект изказ. Хегеловото „отрицание“ 
по Адорно (Negation) е описано от Хинриксен във връзка 
с „утопичния потенциал“ на тази музика, която подлага 
всичко, особено (теми и мотиви), на „похвата на отрица-
ние и го снема в цялото на тоталността на формата, без, 
обаче, да му отнеме неговото своеобразие“8. 

7 „...както всеки такт на Бетовен трансцендира природната взаи-
мовръзка, от която произлиза и с която се примирява, така сим-
фоничната форма, така наречения от Шьонберг принцип на „раз-
витата вариация“, просто е антимитологична. При Вагнер, обаче, 
природата бива овладяна без примирение и затова нейната собс-
твена присъда има последната дума. Най-дълбокото ядро на него-
вата музика, въпреки всички уверения на теоретичните писания, е 
толкова малко симфонична, колкото и неговата мотивна техника: 
ключът към всяко съдържание в изкуството лежи в неговата тех-
ника“. – Adorno, Theodor W. Versuch über Wagner. – In: Gesammelte 
Schriften. Band 13. Suhrkamp, Fr. am Main: 1971, S. 119.
8 Hinrichsen,  Hans Joachim. Praemissen und Axiome: Warum gerade 
Beethoven. – In: Adorno-Handbuch Leben – Werk – Wirkung. J. B. 
Metzler. Springer, 2019, Herausgeber: Klein, richard, Johann Kreu-
zer, Stefan Müller-Doohm,  (Hrsg.), S. 103 – 113.
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това „отчуждаване“ Адорно поставя в заглави-
ето на публикацията си, посветена на Missa solemnis, 
изпълнена с патос на отрицание, защото, според него, 
месата е непроницаема за опитите да се прозре нейния 
Organisationsgesetz. тя не спада към „естетическия образ 
на съюза от свободни хора, който излиза отвъд буржо-
азното общество“9 и с нейния стремеж към „пищност и 
звукова монументалност“ не се вписва в късния Бетове-
нов стил. В конкретните нападки към творбата, за която 
Бетовен споделя: „моето най-голямо произведение е една 
голяма меса“10, се усеща неразбиране именно на тради-
циите на musica sacra: от една страна в отношението към 
христианския релевационен текст – тук се проявява аг-
ностицизмът на критика, а от друга – индивидуалните и 
необичайни за жанра Бетовенови решения в продължава-
щата история на влиянието на musica sacra върху жанра 
на симфонията. това влияние, заедно с обръщането към 
мотета, канона и фугата, характеризира много „късни 
стилове“ до XX век, да споменем най-напред Моцарт – 
началният фрагмент от Грегорианската Gloria във финала 
с петорния контрапункт в неговата последната 41-ва сим-
фония и късноромантичните VIII и IX симфонии на Брук-
нер или VIII на Малер и последната творба на Хиндемит 
– концертът за орган, с Veni Creator Spiritus. 

Съкровен словесен текст служи като епиграф на 
Missa solemnis: „Von Herzen möge es wieder zu Herzen 
gehen“ („Нека от сърцето да отиде отново към сърца-
та“). При късния Бетовен често срещаме думи, които 
придружават музиката, но в оп. 132 той определя собс-
твения си „благодарствен напев“ като „свещен“: „Heiliger 
Dankgesang eines genesenen an die gottheit, in der Lydischen 
Tonart“ („Свещена благодарствена песен на един изцелен 
към Божеството, в лидийски лад“). В Missa solemnis не се 
следва традицията на величествените хорове на небесни-
те йерархии, провъзгласяващи Kyrie eleison в бароковите 
решения, каквито са двете фуги на Меса в h-moll на Бах, 

9Adorno, оp. cit., S. 105.
10 „Mein Größtes Werk ist eine große Meße“. – Бетовен в писмо до 
Фердинанд Риз в Лондон от 6.7.1822. 
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която Бетовен е проучвал. Посланието призовава към ин-
дивидуално молитвено съсредоточаване��, отправено към 
сърцата на всички хора; което в Деветата ще прозвучи като 
Alle Menschen werden Brüder. Величествената фуга Gloria 
in Excelsis Deo. Amen демонстрира абсолютно Бетовено-
вото екстатично музикално състояние, където, по Хегел: 
„индивидът е излязъл навън в елемента на всеобщността, 
в нямащото определеност пространство на битието...“

В терминологията на Адорно обвиненията към ме-
сата са: стилистична индиференция между полифония и 
хомофония, липса на открояващи се (schlagende) теми, 
напасване на нединамични плоскости, избягване на ек-
спресивността (освен Benedictus). Всички тези характе-
ристики на мотетните и фугови решения са разбираеми 
от позицията на сакралния жанр, който откроява своето 
съдържание не в събитието във времето, а в пребивава-
нето във вечността; Sein, vs. Werden. Затова за Адорно е 
парадокс самият факт, че Бетовен изобщо композира тази 
меса.  

Хегел и изкуството като религия

Паралелът между Хегел и Бетовен може да се потър-
си на други нива – в изкуството като религия, в творчес-
кото самосъзнание, моралната гениалност, които са ос-
новни тези на Хегел. Нека цитираме фрагменти от Фено-
менология на Духа12; там разпознаваме присъствието на 
такава чиста творческа индивидуалност, отвъд mimesis-a, 
чиито характеристики могат да бъдат отнесени към това, 

�� Ромен Ролан в своите книги за Бетовен се обръща към техники-
те на саморефлексия  на източните медитативни практики, за да 
обясни невероятното съсредоточаване на Бетовен в преследване на 
zugrunde liegende Idee. Според медицински и духовни лица, които 
цитира, Бетовеновият маниер на умствена концентрация и облива-
нията със студена вода като противодействие на преумората, имат 
отношение към пораженията върху слуха на композитора. Ролан, 
Ромен. Бетховен. Великите творчески епохи. София: НИ, 1958, с. 
220 – 222. 
12 Хегел, Георг В. Ф. Феноменология на Духа. Прев. от немски 
Генчо Дончев. София: НИ, 1968, с. 357. 
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�� Ромен Ролан в своите книги за Бетовен се обръща към техники-
те на саморефлексия  на източните медитативни практики, за да 
обясни невероятното съсредоточаване на Бетовен в преследване на 
zugrunde liegende Idee. Според медицински и духовни лица, които 
цитира, Бетовеновият маниер на умствена концентрация и облива-
нията със студена вода като противодействие на преумората, имат 
отношение към пораженията върху слуха на композитора. Ролан, 
Ромен. Бетховен. Великите творчески епохи. София: НИ, 1958, с. 
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Генчо Дончев. София: НИ, 1968, с. 357. 

което наричаме класически немски идеализъм, предста-
вен именно посредством Хегел и Бетовен: 

„Произведението е реалността, която съзнанието 
дава за себе си... не особеното, а общото съзнание... ин-
дивидът е излязъл навън в елемента на всеобщността, в 
нямащото определеност пространство на битието... То 
е получило в себе си цялата природа на индивидуалност-
та, затова самото негово битие е дейност, в която се 
взаимопроникват и разтварят всички разлики, ...както 
вярата е спокойното чисто съзнание за Духа като същ-
ност, така чистото прозрение (Einsicht) е самосъзнани-
ето (Selbstbewustsein) за него... Намерението (Absicht) e 
чисто, защото има за съдържание чистото прозрение...13 
...Първото е абсолютната същност, биващият в себе си 
и за себе си Дух, доколкото той е простата вечна суб-
станция...14 ...Дългът, който се изпълнява от съвестта, 
е определено съдържание, това съдържание е наистина 
самостоятелността на съзнанието, а в нея – неговото 
знание за себе си, неговата еднаквост със самото себе 
си...15 Съвестта... е моралната гениалност, която знае 
вътрешния глас на своето непосредствено знание като 
Божествен глас... тя е Божествената творческа сила, 
която има в своето понятие жизнеността...16 ...религи-
ята на изкуството... формата се издига до форма на ин-
дивидуалността чрез творчеството на съзнанието...17 
Ако запитаме кой е действителният Дух, който има в 
художествената религия (Kunstreligion) съзнанието за 
своята абсолютна същност... той е нравственият или 
истинният Дух...18. 

13 Ibid., p. 476, 477.
14 Ibid., p. 474.
15 Ibid., p. 575.
16 Ibid., p. 580.
17 Ibid., p. 606.
18 Ibid., p. 619.
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името на иисус като образец. 
Паралелът с достоевски

Приемайки Хегеловото аргументиране на формата 
като форма на индивидуалността чрез творчеството 
на съзнанието, което дава ключ и към всеки път персона-
листично решената сонатна форма на Бетовен, можем да 
се запитаме какво е мястото в неговото мислене на идеа-
ла, който се явява за него в личността на Христос. Дали 
Иисус бива мислен като образец за Богочовека, който тво-
ри свят19 чрез изкуството си, като човешки и Божествен 
едновременно, достигайки от елементите на музиката, 
от интервалово, ритмично, темброво, тонално или фак-
турно ядро (или както ги нарича Адорно „конвенциите“ 
на късния стил20) до голямата форма. Или като страдащ, 
умиращ, изкупващ греховете на света, както в оратория-
та „Христос на маслиновия хълм“, възникнала в периода 
на Хайлигенщадтското завещание? Но най-поразителен 
е образът на Възкръсващия от мрака на гроба, както във 
Фиделио, с невероятната мощ на Радостта; в Деветата 
това е Радостта на обединеното човечество, което преду-
сеща своя творец (Ahnest du den Schöpfer, Welt?). На фона 
на материалистично ориентирания XIX век21 Бетовенови-
ят екзистенциален идеализъм като че ли е едно възродено 

19 творене на свят намираме в Малеровата III симфония, където за 
човешката йерахия в IVчаст е избран текстът на Ницше, започващ с 
обръщението към човека от Елевзинските мистерии: „O, Mensch!“. 
При Ницше – „о, човек! Внимавай!“
20 Adorno, Theodor W. Spätstil Beethovens. Die rolle der Konventio-
nen. – In: Gesammelte Schriften, Bd. 17, S. 14.
21 През 1815 Бетовен пише триумфален финал за бас и хор WoO 97 
по текст от Георг трайчке (поет и учен лепидоптеролог, участвал 
и в либретото на Фиделио) на политическия зингшпил „Die Eh-
renpforten“ („Портите на честта“), посветен на абдикацията на 
Наполеон. текстът на този хор съвпада с последните думи на 
Иисус „Es ist vollbracht“ (Свърши се). Но в тези години пасио-
ните на Бах все още не са „открити“; Йоханес-пасион, където се 
намира арията „Es ist vollbracht“, ще бъде изпълнен едва през 1832 
в Бремен. Затова думите са се приемали съвсем буквално, без да се 
асоциират с евангелския текст. 

преживяване на средновековното Imitatio Christi22. чеслав 
Милош наблюдава подобен феномен при Достоевски: „В 
основата на цялото творчество на Достоевски лежи 
проблемът за двете природи на Христа... той вероятно 
е бил завладян от фигурата на Христос Учителя не по-
малко в 40-те години, отколкото в наказателната коло-
ния. Но без съмнение, той претърпява душевна промяна в 
Омск – в смисъл, че сега става ясна необходимостта от 
действие във вярата“ 23.

Можем да сравним омската колония и преживява-
нето на очакваната смърт oт Достоевски с трагичните 
въпроси към съдбата за лишаването от „най-благородно-
то сетиво“ от Бетовен. Но и в двата случая след докосва-
нето до смъртта (и двамата са на 28 години) следват вели-
чествените опуси на гениалните творци –„героическият 
период“ на Бетовен и „петокнижието“ на Достоевски. 
Писателят е имал намерение да създаде роман за Бето-
вен: на 9 март 1875 той е оставил загадъчна бележка за 
неосъществен замисъл: „Композитор. Велик музикант е 
осъден да предаде опера. Дал е Pastorale…“24. След като е 
чул увертюрата към Фиделио, великият провидец като че 
ли отгатва какво е пожелал Бетовен от сърцето към сър-
цата в партитурата на Missa solemnis: „Tя (увертюрата) 
е леко грациозна, но със страст, навсякъде при Бетовен 
има страст и любов. Той е поет на любовта, на щастие-
то и на любовната мъка!“25.

Милош цитира най-прочутото писмо на Достоевс-

22 De imitatione Christi (1418) от Thomas a Kempis e най-прочутото 
ръководство за пътя на благочестието на т. нар. devotio moder-
na. оттук е и терминът humanitas christiana, като наследство на 
Майстер Екхард, таулер, Зойс, който отнасям и към делото на 
Добри Христов. Вж. Кръстева, Нева. Музикалното слово-дело на 
Добри Христов и humanitas christiana. – В: Музикално-теоретични 
изследвания, том ΙΙΙ. Leading technology. София: 2003, с. 285 – 290.
23 Мilosz, czeslaw. Dostoevsky and Swedenborg. – In: Emanuel Swe-
denborg: A Continuing Vision. New York: Swedenborg Foundation, 
1988, р. 164 – 165 (прев. мой).
24 Гозенпуд, Абрам А. Достоевский и музыкально-театральное 
искусство. Ленинград: 1981, с. 146.
25 Ibid., p. 116.
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то и на любовната мъка!“25.

Милош цитира най-прочутото писмо на Достоевс-

22 De imitatione Christi (1418) от Thomas a Kempis e най-прочутото 
ръководство за пътя на благочестието на т. нар. devotio moder-
na. оттук е и терминът humanitas christiana, като наследство на 
Майстер Екхард, таулер, Зойс, който отнасям и към делото на 
Добри Христов. Вж. Кръстева, Нева. Музикалното слово-дело на 
Добри Христов и humanitas christiana. – В: Музикално-теоретични 
изследвания, том ΙΙΙ. Leading technology. София: 2003, с. 285 – 290.
23 Мilosz, czeslaw. Dostoevsky and Swedenborg. – In: Emanuel Swe-
denborg: A Continuing Vision. New York: Swedenborg Foundation, 
1988, р. 164 – 165 (прев. мой).
24 Гозенпуд, Абрам А. Достоевский и музыкально-театральное 
искусство. Ленинград: 1981, с. 146.
25 Ibid., p. 116.
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ки до Фонвизина от 1854 за Павловото христианство на 
Достоевски („Не аз, а Христос в мен“)26: „Ще Ви кажа 
за себе си: аз съм дете на века, дете на неверието и 
съмнението от раждането си до днес, че и (зная го) до 
гроб. Какви страшни мъки ми е струвала и ми струва 
сега тази жажда да вярвам, която укрепва в душата ми 
толкова повече, колкото повече намирам в себе си обрат-
ни доводи. И все пак понякога Бог ми провожда мигове, 
в които съм напълно спокоен; в тези мигове аз обичам и 
виждам, че и мен ме обичат – та тъкмо в такива мигове 
аз изградих за себе си такъв символ на вярата, в който 
всичко е ясно и свято за мен. Символът е много прост и 
е следният: да вярваш, че няма нищо по-прекрасно, по-
дълбоко, по-симпатично, по-разумно, по-мъжествено и 
по-съвършено от Христос. И не само няма, казвам си аз 
с ревнива любов, но и не може да има. Нещо повече, ако 
някой би ми доказал, че Христос е извън истината и ис-
тината наистина се окажеше извън Христос, аз все пак 
бих предпочел да остана с Христос, отколкото с исти-
ната“27.   

Съмнението, за което говори писателят, условно пре-
ведено на музикалния език на класическата и романтична 
соната на XIX век може да се отнесе към антифонните 
и респонзорни структури, силно контрастни, внасящи 
вътрешен конфликт още в експозиционния дял.

Именно след втората половина на XVIII век темата в 
разработката често се оказва на противоположния жанров 
и образен полюс, за да се върне в репризата в първона-
чалния си утвърден и „доказан“ чрез преодоляването на 
антитезата образ, докато фуговата тема на Барока остава 
верна на себе си, т.е. на мелодическата си цялост; въпре-
ки, че нейните мотиви изграждат интермедиите. Затова 
интерпретацията на фугите от Добре темперираното пи-
ано с нараствания и удвоения на темата в дурхфюрунги-
те, като в редакцията на черни, звучат неубедително след 

26 Ап. Павел: Гал. 2:20: „...и вече не аз живея, а Христос живее 
в мене. А дето живея сега в плът, живея с вярата в Сина Божий, 
Който ме възлюби и предаде Себе Си за мене“.
27 Мilosz, czeslaw. Op. cit., p. 165. 
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органовата реформа на XX век с изграждането на бароков 
тип инструменти. Но черни е твърдял, че точно така ги е 
изпълнявал Бетовен. В контекста на Durchkomposition, от 
която произлиза Entwickelte Variation, Адорно се противо-
поставя на принципа на репризността. 

сократическият метод и „durchbrochene Arbeit“
Към основните методи на Бетовеновата тематична 

работа, които са документирани словесно, спада най-
напред менталният път на лежащата в основата идея, 
„преди да я запиша“. „Моята памет ми е така верна, 
че няма да я забравя и след години“. „Zugrunde liegende 
Idee“, която веднъж схваната, бива променяна, подложена 
на опити толкова дълго, „докато не съм задоволен, след 
това в моята глава започва обработка към разширяване, 
стесняване по височина, дълбочина и тъй като съм наясно, 
какво искам, то лежащата в основата идея не ме напус-
ка никога“28. Ако приемем фактите според това описание, 
изниква първият паралел с античния маниер на извеждане 
на основна идея; не писменото, фиксираното, а устното, 
в случая дори само мисленото, аргументирано и логично 
слово. Хегел казва за Сократ: „Той е главна повратна точ-
ка на Духа в самия себе си; у него този поврат се e пред-
ставил във формата на мисъл“29. Следващият фрагмент 
от Хегел за Сократ може да се отнесе към съхранението 
на субстанциалното, на zugrunde liegende Idee на Бетовен: 
„У Сократ мисълта е същност, както у Протагор, също 
у Сократ самосъзнателната мисъл снема всичко опреде-
лено, но така, че той схваща в мисленето същевременно 
и онова, което се намира в покой, неподвижното. Това не-
подвижно на мисълта, субстанцията. Биващото във и за 
себе си, абсолютно запазващото се било определено като 
цел и по-точно – като истинно, добро“. 

28 Цит. в Dahlhaus, carl. Ludwig van Beethoven und seine Zeit. Laaber 
Verlag, 1987, р. 183. Далхаус напомня, че това изказване на Бетовен 
от 1823 пред Луиз Шльосер не може да се смята за безспорно 
автентично.
29 Хегел, Георг Ф. История на философията, т. II, прев. Георги Дон-
чев. София: НИ, 1982, с. 44.
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Вече на следващия стадий на въплъщаване на ле-
жащата в основата идея в музикални категории Далхаус 
предлага „като първо, абстрактно приближаване“ само-
очевидните за един теоретичен аспект проекции: „начина 
и способа, по който се създава една специфична взаимо-
връзка между развитието на тематичната субстанция, 
проекта на тоналните основни очертания, диспозици-
ята на функциите на формата и последователността 
на естетични характери“30. Въпросът сега е за метода, 
по който се осъществява „Формата като мисъл“, а след 
това същността на провъзгласения от Бетовен около 1803 
„Нов път“31.

описвайки принципа на Сократовото събеседване, 
Хегел се спира на индуктивния и дедуктивния методи: α) 
да развива общото от конкретния случай и да разкрива 
понятието, което само по себе си съществува във всяко 
съзнание; и β) да разлага общото, мислените, затвърде-
ните, непосредствено възприеманите в съзнанието оп-
ределения на представата или на мисълта...32. тези два 
подхода са очевидни в музиката на Бетовен, напр. α) раз-
витието към обобщен, триумфален израз в една динами-
зирана реприза като тази на сонатното алегро на Деветата 
или към финалната част на фугата, превръщаща се в хорал 
в канционален стил като в оп. 110; и β) при експонирано-
то пределно контрастно изложение през простонародния 
мелос (Freude, schöner Götterfunken) и строгия стил (Seid 
umschlungen, Millionen) на двете главни теми на хоровия 
финал. темите се разпадат на характерни мотиви, в ди-
минуция и в метрични варианти, докато в импозантната 
репризна двойна фуга и вихрената кода не се обединят в 
образа на екстазното възкачване по стълбата на Яков. 

Следващият момент от описанието на сократичес-
кия метод от Хегел е „прочутата Сократова ирония“, ко-
ято е „субективна форма на диалектиката, тя е начин 
на поведение в общуването; диалектиката е същност 

30 Dahlhaus, carl. оp.cit., р. 185.
31 Заглавия на две от главите на Dahlhaus, carl. Ludwig van Beetho-
ven ..., р. 192, р. 207.
32 Хегел, Георг Ф. История на философията..., с. 59.
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на работата, иронията е особен начин на поведение към 
различните лица“33. това важи за вариациите на Бетовен34 
и кулминира в Диабели–вариациите, в самата тема на кои-
то е заложена неочаквана динамика с буфонен ефект, раз-
вит във вариации № № 16, 17, 2835. Редуването на игрови 
модели върху ритмични инварианти с форми от школс-
ката практика, като пародийната двойна фуга в предпос-
ледната вариация № 32 (с огледало, стрети и канонични 
секвенции в интермедиите върху темата) дава този широк 
спектър на характери, който като че наподобява диалоги-
зиращите със Сократ – от необразования роб36 (напр. № 
9 pesante) до управляващия тиран (напр. № 1 alla marcia 
maestoso). Но това изобилие на виртуозно изграждане в 
рамките на строгата форма води до извисен финал (tempo 
di Minuetto moderato); трансформирана и неузнаваема, 
темата се вписва във високите трансцендетни Adagios на 
късния стил.  

В предговора към II-ри том на Диалозите на Платон 
Богдан Богданов обобщава „...средствата за изказ в диа-
лозите са доста разнообразни по характер. Една част от 
тях са аналитически – термините, експлицитно дадени-
те дефиниции, т. нар. аподейктически откъси, в които 
говорещият предлага няколкостепенно доказателство с 

33 Пак там.
34 Вариационните явления при Бетовен, особено Диабели-
Вариации, се изследват и от съвременната философска теория 
на играта. Вж.  Diagramms and Play: From Schiller To Deleuze, Via 
Beethoven http://unitofplay.org/2018/07/09/diagrams-and-play-from-
schiller-to-deleuze-via-beethoven/
35 Проф. Хинриксен е ръководил студията на Йорам Шито за 33 
вариации по валса на Диабели, където се аргументират множество 
иронични и пародийни моменти, започвайки с отношението към 
самата банална, според автора, тема, коята дава повод за карика-
тура и умишлено преувеличени афекти. https://www. joramschito.ch 
/documents/musicology/termpapers/jschito_seminararbeit_beethoven_
120630_ohne_Anhang.pdf 
36 Подобни решение намираме в Соната оп. 110. Преди възвише-
ния финал с дветe фуги и двете скръбни Adagios (Ariosо dolente), в 
скерцото се разпознават две народни песни: „Unsa Katz had Katzin 
ghabt“ и кръчмарската песен „Ich bin lüderlich“ .
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ясно обозрими елементи, еленхтичните37 (изобличаващи 
незнанието)... или диалектическите различавания (дие-
рези) във формата на кратки реплики“38. 

Kато обяснение за диерезата в средите на питаго-
рейците е бил даван следният пример: постигането на ис-
тината е сравнимо със съвършeнната παραφωνια 2:1 – т.е. 
октавата, а тя се разпада на 3:2 и 4:3 – квинта и кварта. 
Платон, следвайки Архит от тарент, развива метода на 
диерезата във „Федър“ като разделяне на общото понятие 
на две дихотомии. те са различни интервали, сравними с 
различните, но допълващи се мнения в спора за истината. 
Съставянето на октавата от два еднакви интервали, два 
тритонуса, е невъзможно и неблагозвучно – тритонусът39 
е наричан в средновековието „дяволският интервал“. 

тези форми на диалогичното водене могат да бъдат 
преведени на езика на Бетовеновата тематична работа, 
почиваща на живо, непрекъснато взаимодействие не само 
между мелодически мотиви и ритмически формули и тех-
ните варианти, но и между тембри, динамика, плътност 
и разреденост на фактурата, тонални съпоставяния и т.н. 
Един термин от по-късна епоха, Entwickelnde Variation 
или Entwicklung durch Variation на Шьонберг описва мно-
гообразието на Бетовеновата тематична работа40, в която 
можем да разпознаем Сократическите диерези или диа-
лектическите различавания. термините „процес“, „разви-

37 В съвременните описания на Сократическия метод, който бива 
сравняван с научния, elenchus се интерпретира като тестване на 
работната хипотеза.
38 Богданов, Богдан. Философско съдържание и художествена фор-
ма в диалозите на Платон. София:1982, с. 8.
39 Ср. с Haase, rudolf. geschichte des harmonikalen Pythagoreismus. 
Verlag E Lafite, Wien:1969, S. 19.  
40 Шьонберг в Стил и Мисъл дава определение, което се използва 
като теоретичен термин за стиловете след Бетовен в музикални-
те речници: „Вариране на характерните черти на едно основно 
единство, което определя всички тематични образования, което 
се грижи за течението, контрастите, многообразието, логиката 
и единството, от една страна, и за характера, настроението и 
всяко необходимо диференциране, от друга страна, и така изра-
ботва мисълта на една пиеса“. https://www.musiklexikon.ac.at/ml/
musik_E/Entwickelnde_Variation.xml
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тие“, „течение“, според Далхаус, произлизат от „организ-
мения модел“ на XIX век: от една тема, мотивна клетка, 
се осъществява един основен образ (grundgestalt); затова 
пътят към него се възприема като растеж, развитие41. Му-
зикалната логика се обвързва със стратегията на хармо-
нично-тоналното42. 

Durchbrochene Arbeit e термин на Хуго Риман от 
1913; бихме го превели като „ажур, филигран“. Риман 
прави сравнение с готическата архитектура, тъй като тя 
превръща статичната масивност във фини завихряния. 
Изказването на Бетовен за това, че се е родил с облигатен 
акомпанимент43 е послужило на Гвидо Адлер да превър-
не „облигатния акомпанимент“ в термин. Карл Далхаус го 
разглежда заедно с „ажурната работа“ като две обвързани 
понятия, имащи отношение към „безбройните степени 
между полифонична и хомофонна фактура, характерна 
за стила на виенската класика“44. Проблемът при опи-
санието на явлението са инерциите, дошли от кантус-
фирмус’ната полифония – кой глас да се определи като 
„главен“ и кой като „допълнителен“; при Адлер критери-
ят е „участието в тематично-мотивната структура“45. Дал-
хаус възразява, че тематичният и полифоничният аспект 
не съвпадат безусловно: „...Фигура, тематично структу-
рирана, може естетично, като въздействие от цялото, 
да прилича на прост съпровод“.

 
Хетерофонният строеж на новата музика

терминологията, която е необходима, за да се опише 
полифонията или по-точно казано полифонизацията на 
фактурата на Бетовен, като че ли не се поддава на форму-
лиране с познатите понятия: Далхаус: „...Да се говори за 

41Dahlhaus, carl. Op. cit., р. 204. 
42 Ibid., р. 207.
43 „Ich kann gar nichts unobligates schreiben, weil ich schon mit einem 
obligaten Accompagnement auf die Welt gekommen bin“. Dahlhaus, 
carl. Op. cit., р. 192.
44 Ibid.
45 Ibid., р. 193
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полифония би било преувеличение, когато към белезите 
на контрапункта се причислява функционалното дифе-
ренциране на гласовете. От друга страна понятието 
„облигатен акомпанимент“ не обема... случаите на фак-
тура, в която съпровождащите фигури рядко съхраня-
ват мотивно значение или сугестират латентна канта-
билност. Смесица от йерархично разделен контрапункт, 
тематично-мотивна работа и остатъци от композици-
онния модел „мелодия и съпровод“, „облагороден“, но не 
изчезнал безследно в квартетите, засега се изплъзва от 
едно терминологично фиксиране“46.

За да въведем понятието хетерофония (ετερος 
φωνή)47 при Бетовен и след това, особено в музиката на 
XX век, като съзнателно търсено композиционно средс-
тво, имаме следните основания: 

1) описаната от Платон в „Закони“ хетерофония и 
приета в етномузикологичните трудове на XX век за ос-
новен термин на планетарното многогласие (Карл Щумф, 
Курт Закс, Гвидо Адлер, Мариус Шнайдер; за българско-
то многогласие – Николай Кауфман и Светлана Захарие-
ва) и във връзка с настоящия дискурс на Сократическия 
диалог. 

2) Интересът на композитора към „музиката на на-
родите“ – освен многобройните му обработки на народни 
песни (шотландски, английски, уелски, ирландски, полс-
ки, швейцарски, венециански, руски) и използването на 
национално разпознаваеми теми в камерната и дори в 
симфоничната музика48. 

46 Ibid., р. 194 – 195.
47 Вж. в разработки на полифонична тема при Кръстева, Нева. Хе-
терофонията на Владимир Панчев. – В: Музикално..., т. III, с. 302 
– 308.
48 И в трите квартета „Разумовски“ оп. 59: в № 1 във финала е „Ах, 
талaн, ты мой талaн“; във фугатото (предизвикало у съвременни-
ците му негативни отзиви ) от Trio от квартет  № 2 е „Слава Богу на 
небе“, използвана от Мусоргски в сцената с коронацията от „Борис 
Годунов“. Двете песни са вероятно заимствани от сборника на Иван 
(Йохан) Прач (1790), но черни съобщава за интерес на композито-
ра към руската музика и в периодиката (Allgemeine musikalische 
Zeitung). Вж.: https://www.belcanto.ru/beethoven_quartets_59.html. 
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3) Хетерофонията като семантичен код на „музиката 
на човечеството“, приложен при симултантното вариране 
на темата на радостта в Деветата симфония.  

Хетерофонията бива „разпозната“ в музиката през 
XX век при Маурицио Кагел в неговата „Хетерофония“ 
още през 1959/6149, но е описвана и с други термини, напр. 
в анализите на Сергей Слонимски на Малер с термина 
„вторгающийся контрапункт“ (нахлуващ контрапункт)50.

Хетерофонията, описана от Платон в Закони 
[VII 812d]

В българския превод на фрагмента51 от Закони на 
Платон, терминът е предаден описателно като „размина-
ване в звученето“ между свирещият на лира учител и не-
говият ученик. В своята основополагаща статия „За хете-

За способността на Бетовен да чувства чуждата музика писателят 
Ервин Льовенсон (1888 – 1963) пише по повод на Andante от квар-
тет № 3: „Малко познаващ Русия и никога не бил там, Бетховен е 
от глава до пети славянин. Без външна опора, както в другите два 
квартета Разумовски, където използва руски мелодии, Бетовено-
вата фантазия тук дава израз на цялата меланхолия, свойствена на 
руския народ“. Глазунов чува триото от Деветата „като че напи-
сано от чистокръвен руски музикант“: „Като смятам Бетховен за 
типично въплъщение на немския дух, се възхищавам с каква чувс-
твителност той схваща характера на музиката на чужди за него на-
роди. Никой друг германец не е възприел ориента така, както той 
в неговия танц на дервишите в „Атинските руини“. В увертюрата 
„Крал Стефан“ блестящо е изразен унгарският национален коло-
рит“. Engel, robert. Beethoven Und rußland. – In: Osteuropa, vol. 
3, no. 4, 1928, pp. 256 –2 74. Достъпно чрез: https://www.jstor.org/
stable/44927790?read-now=1&seq=1#page_scan_tab_contents 
49 През 1978 показах на в. Лютославски на композиционен семи-
нар в Полша моите Хетерофонни миниатюри за орган и получих 
неговото одобрение. Лютославски и Лигети използват термина 
„микрополифония“, който има отношение към хетерофонните про-
цеси в модерната музика. 
50 слонимский, Сергей. Мелодика. основы учебно-практическо-
го курса: для студентов консерваторий и музыкальных училищ. 
„Композитор“, Санкт-Петербург: 2018.
51 Платон. Закони. Прев. Н. Панова и Г. Гочев. СоНМ, София: 
2006, с. 364. 
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рофонията“ от 1911, повлияла на неговия близък приятел 
Густав Малер, Гвидо Адлер цитира изследването на Карл 
Щумф „Anfänge der Musik“ oт 1855 („Началата на музи-
ката“). Щумф описва по следния начин практиката на му-
зициране в тогавашен Сиам върху „Khamhom“ („Сладки-
те слова“): „идентични в основата си тонови движения 
на всички инструменти, но позволявайки си значителни 
свободи и завършвайки с могъщата основна формула 
строго унисонно и силно ретардирано“. Адлер прилага 
и превода на Щумф на фрагмента за хетерофонията на 
Платон52. В този превод, направен от видния етномузико-
лог, органолог и антрополог ясно се открояват явленията 
на хетерофонията, които Курт Закс нарича „контрапункт 
при древните гърци“: лирата има разнообразен (пъстър) 
съпровод, някои нейни мелодии произлизат от опънатите 
струни, а други съвпадат с тоновете на мелодията. търси 
се не само ефект, контрастиращ и допълващ интервалово-
то мелодично съдържание: тесни срещу широки ходове, 
противопоставяне на низходящо и възходящо движение, 
на раздробеност срещу окрупненост на ритъма (бързо 
срещу бавно), но съобразено с принципите на σύμφωνον и 
αντίφωνον, предадени от Щумф като консонантни и дисо-
нантни. Добавени са и характеристиките на contrapunctus 
floridus – инструменталната мелизматика.  

Хетерофонията е природно и антропологично явле-
ние, възникващо на фона на естествените, непрестанно 
избликващи форми на народния език и народния мелос. 
Адлер намира съответствие: „Този начин на водене на по-
вече гласове е главният ствол, може да се каже, дървото 

52 Der Musiklehrer wie der Zögling müssen die Lyra zu Hilfe nehmen, 
wegen die festen Abstimmung der Saiten, indem sie die Töne mit den 
Tönen in übereinstimmung bringen. Die Heterophonie und die Bund-
heit der Lyramusik, wobei andere Weisen von den gespannten Saiten, 
andere von dem Komponisten der Melodie herrühren, indem man enge 
zu weiten Tonschritten, schnelle zu langsamen und Hohes zuTiefem als 
Konsonantes und Dissonantes hinzubringt, ferner indem man mannig-
faltige rhythmische Verzierungen mit den Tönen der Lyra anfügt; alles 
derartige dürfen wir solchen nicht zumuten, die in drei Jahren sich des 
brauchbare an der Musik kursorisch aneignen sollen... Цит. по Adler, 
guido. über Heterophonie. Internet Archive, p. 20. 
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на хетерофонията“53.   
точно както според Стоян Джуджев можем да на-

блюдаваме „едно вечно превръщане, едно непрекъснато 
преминаване на мелодиите една в друга“54, така и хетеро-
фонните варианти са неограничени, но сочат към импро-
визационната мощ на майстори на вариационната форма 
като Бах и Бетовен. те оставят след себе си музика, която 
символизира човечеството. 

53 Adler, guido. Op. cit., S. 18.  През 1999 съм използвала подобна 
метафора за музиката на Владимир Панчев: „Обичайното за ком-
позитора хетерофонно състояние на протичането не е нито про-
цесуално, нито катарзисно... Всъщност това е състоянието на 
един жив могъщ дървесен ствол, под чиято мъртва кора се усеща 
мощното пулсиране на растителните сокове...“ . Кръстева, Нева. 
оp. cit., с. 305. 
54 Джуджев говори за това, че стилизацията и схематизацията имат 
отношение към орнаментите (мелодическите израстъци), встав-
ките и рефрените (словестните израстъци). Вариантите се обра-
зуват чрез кръстосване и интерференции на мелодии и текстове; 
случват се и „прозодични уродливости“. Има и кръстосване между 
мелодии, независимо от словестните им текстове, интерференция 
на ритмопеи, количествени натрупвания на мотиви (пъпкуване)… 
Музикалният „дарвинизъм“ във фолклористиката се появява още 
чрез антологията „Пътуващите мелодии“ на Вилхелм таперт от 
1889. Ср. с джуджев, Стоян. теория на българската народна му-
зика, т. III, Mорфология и прозодия. София: 1956, с. 129 – 160,113, 
114,  80 – 81. 
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Доц. д-р Ружа Маринска
Център Българо-европейски културни диалози – НБУ

ЗА иКоноГРАФиЯтА 
нА ЛУдвиГ вАн Бетовен

и ЗА БъЛГАРсКиЯ ПРинос КъМ неЯ

Поколения наред живеят с музиката на Бетовен. За 
него са писани книги, заснети са филми. И въпреки, че 
образът му ни е известен, неговата иконография е по-сла-
бо коментирана. А още приживе – славата го е споходила 
рано – редица художници са го портретирали и запазили 
лика му за бъдещето. Именно тези образи на великия ком-
позитор са документалното ядро, което ляга в основата 
на по-късните интерпретации. С тях ще започна и аз, за-
щото българинът Минчо (Мишел) Кацаров, художникът, 
за когото си струва да знаем, е бил не просто обсебен от 
музиката на Бетовен, а години наред е изучавал всичко, 
свързано с живота му, в това число портретите му, създа-
дени от негови съвременници. 

Избрала съм десетина такива портрети�. те са из-
пълнени в различни материали и стил, през годините от 
ранната му младост до последния дъх. Ще ви ги предста-
вя в хронологичен ред, а вие като музиканти ще можете 
да ги отнесете към етапите на неговото творчество.

Първият портрет е датиран 1803 година. това е ми-
ниатюра върху слонова кост – разпространена и ценена за 
времето техника. Негов автор е датският художник Крис-

� Сведенията за тези творби и техните автори са събрани от различ-
ни източници в интернет. 
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тиан Хорнеман (1765 – 1844), впрочем баща и дядо на 
композитори. това навярно не е единственият портрет на 
Бетовен, рисуван от него. По предание самият компози-
тор е харесвал този свой портрет и го е подарил на Щефан 
фон Бройнинг, верен приятел през целия му живот. Днес 
той се пази в Къщата-музей на Бетовен в Бон. Самият ху-
дожник явно е имал отношение към музиката. той е ри-
сувал и Хайдн.

Почти по същото време е изпълнен и големият мас-
лен портрет на композитора в три-четвърти на пейзажен 
фон, подпрял ръка върху лира-китара. той е дело на Йо-
зеф вилиброрд Мелер (1778 – 1860). Няколко години 
по-млад от Бетовен, той се запознава с него чрез същия 
приятел Щефан фон Бройнинг през зимата на 1803/1804 
и година по-късно рисува този представителен портрет, 
който днес се пази в Бетовеновия мемориал Паскуала-
ти във Виена. той получава голяма известност благода-
рение на литографията, изпълнена от Йозеф Крихубер 
(1800 – 1876). Крихубер започва да работи литография от 
1826 и става най-популярният портретист в австрийската 
столица, автор на серия портрети на знаменитости: Шу-
берт, Шуман, Лист, Паганини, Щраус, Грилпарцер и др. 
Но да се върнем към оригиналния портрет на Йозеф Ме-
лер. трийсетичетиригодишният композитор, вече фигура 
в културния живот на Виена, е изобразен внушително, в 
духа на салонните портрети, а лирата-китара, която при-
държа с лява ръка, е символ на неговата всеотдаденост на 
изкуството. този инструмент, конструиран от френския 
лютиер Пиер Марешал, е бил много използван в париж-
ките салони в периода 1780 – 1820, но тук той не при-
съства като документално свързан с Бетовен. Към образа 
на Бетовен Мелер се връща и десетина години по-късно, 
когато през 1815 изпълнява негов погръден портрет в по-
редицата портрети на съвременни композитори.

третият портрет на Лудвиг ван Бетовен е скулпту-
рен. той е дело на Франц Клайн (1779 – 1840). Става 
дума за широко известната маска на композитора, която 
погрешно се смята от някои за посмъртна. Всъщност тя е 
изработена през 1812, когато композиторът е на 42 годи-
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ни. тогава Йохан Андреас Щрайхер, пианист и майстор 
на пиана, поръчва на скулптора за своя салон за продажба 
на пиана и за концерти бюст на Бетовен. Изискването да 
бъде предаден точно обликът на композитора кара Клайн 
да снеме маска от лицето на Бетовен. На нейна основа той 
изпълнява впоследствие и бюста. И двете творби днес се 
пазят в Къщата-музей на Бетовен в Бон, но, както знаете, 
именно маската в стотици отливки и вариации има све-
товно разпространение.

Следващият по време портрет на композитора е мо-
ливна рисунка, която французинът Луи Летрон (1788 – 
1841) прави по време на престоя си във Виена през 1814. 
Днес тази малка рисунка (16 х 12 см) се съхранява във 
Френската национална библиотека. този портрет е попу-
лярен отново благодарение на литография, изпълнена от 
Блезиус Хьофел (1792 – 1863), на когото Бетовен допъл-
нително позира.

Известна е още една рисунка на Бетовен, направена 
от Август фон Кльобер (1793 – 1864), която се пази в 
Къщата-музей на Бетовен в Бон, специално отбелязана от 
Боян Пенев в книгата, посветена на композитора2.

Година по-късно, през ноември 1819 Фердинанд Ши-
мон (1797 – 1852) – унгарски оперен певец и художник, ри-
сува портрет на Бетовен, в който според Антон Шиндлер, 
секретар в последните години и първи биограф на компо-
зитора е постигната най-голяма физическа прилика.

Много по-известен, а може би и най-известният пор-
трет на Бетовен е този, нарисуван през февруари – април 
1820 от Йозеф Карл Щилер (1781 – 1858), художник, за-
пазил за нас образите и на други велики мъже от епохата: 
Шелинг, Вагнер, Хумболт, Гьоте. Щилер е направил кари-
ера на салонен живописец. той е придал на образа извест-
на идеализация, но в същото време е успял да изрази и 
състоянието на вдъхновение, тъй характерно за личността 
на композитора. На върха на славата си Бетовен е изобра-
зен с партитурата на Миса Солемнис. И този портрет днес 
е в Къщата-музей на Бетовен в Бон. Не случайно Анди 
Уорхол стъпва именно на този образ, когато в края на жи-

2 Пенев, Боян. Бетховен. София: 2002, с. 32 (първо издание 1930).
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вота си се обръща към образа на великия композитор.
През 1821 още един скулптор – Антон дитрих (ок. 

1797 – 1872) създава бюст на Лудвиг ван Бетовен за Ви-
енската опера.

Портрет на Бетовен през 1823 рисува и Фердинанд 
Георг валдмюлер (1793 – 1865), един от най-изтъкнатите 
австрийски художници от първата половина на XIX век. 
трябва все пак да признаем, че неговият портрет не се 
отличава с особени качества. Поръчан е от издателството 
„Брайткопф & Хертел“. Композиторът му е позирал само 
един сеанс3. той е от колекцията на Кунстхисторишес 
музеум във Виена.

През май 1824 Йохан Щефан декер (1784 – 1844) 
рисува с креда композитора. този портрет се пази в Исто-
рическия музей на Виена, но е известен и по литография-
та на Франсоа-Жак Деквовие.

В Британската библиотека се съхранява последният 
прижизнен портрет на Бетовен. той принадлежи на Йо-
зеф едуард телчер (1801 – 1837). телчер е следвал във 
Виенската художествена академия и е един от първите 
австрийци, работили литография. Бил е близък с Франц 
Шуберт и музикантите от неговия кръг. Заедно с Шуберт 
той посещава Бетовен в последните му дни и запечатва об-
раза му в рисунката „Бетовен на смъртния одър“ (1827).

Ако се опитаме да обобщим наблюденията си върху 
тази иконография на Лудвиг ван Бетовен, ще трябва да 
признаем, че нито един от художниците не е конгениален 
на композитора и нито един от портретите, създадени от 
негови съвременници, не изразява духа на музиката му. 
Но това ни най-малко не омаловажава  тяхното значение. 
Във времената, предшестващи раждането на фотогра-
фията, те са единствените свидетелства за физическия 
облик на Бетовен. В повечето от тях водещо е именно 
документалното начало. В някои художниците са потър-
сили форма да предадат внушението от личността му. Да 
не забравяме, че те всички са по-млади от Бетовен и го 
възприемат като стоящ на пиедестал. трудно ми е да ги 

3 Бродски, Ференц. Если бы Бетховен вел дневник..., Будапеща: 
1966, с. 246.
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градирам по качество на постигнатата портретна характе-
ристика, но събрани в едно, те безспорно ни дават опора 
за възприятието на личността на великия композитор. те 
стават изходна база и за всички следващи интерпретации 
на образа на Бетовен. А музиката му не престава да въл-
нува и да привлича художниците. 

В тази орбита е въвлечен и българинът Минчо Ка-
царов (1891 – 1953). За него у нас се знае незаслужено 
малко, въпреки, че галерията в родното му Брезово (ня-

Минчо Кацаров
Фотография, 
втората половина на 20-те г.
кога село, а сега град) носи неговото име. Единствената 
книга, посветена на живота му, претърпяла две издания, 
написана от племенницата му Василка Кацарова-Валяви-
чарска, е слабо позната дори за специалистите изкуство-
веди4. Ще си позволя накратко да ви запозная с неговата 
личност и неговия път в изкуството, защото съм убедена, 
че приносът на Минчо Кацаров към иконографията на 
Лудвиг ван Бетовен е съществен и значителен.

Минчо Кацаров е белязан от съдбата – ражда се с 
недоразвита дясна ръка. този недъг, макар и сложил своя 
отпечатък в битието му, не попречва на природната дарба, 
проявена от ранно детство, да рисува, да се изразява във 
форми и цвят. В Пловдивската гимназия, забелязан от учи-

4 Кацарова-валявичарска, Василка. Минчо Кацаров. София: 
1992.
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теля Христо Станчев (1870 – 1950), голям български живо-
писец, той е насърчен от него не само да следва призвани-
ето си, но и да организира първите си изложби в Пловдив 
(1920) и София (1921). В столицата за кратко е извънреден 
ученик на Иван Мърквичка в Художествената академия. 

А през ноември 1921 е вече във Виена, където ще 
остане до 1928-а. Но преди да се отправи към Европа в 
живота му се случва среща, която предопределя и насоч-
ва целия му по-сетнешен път. Става дума за запознаване 
с идеите на толстоизма. Идеалист, мечтател и романтик, 
Кацаров намира опора в тези идеи за духовно усъвър-
шенстване. Занапред те ще оформят както творческите му 
стремежи, така и кръга на неговите приятелски контакти. 
За разпространението на толстоизма в България е писано 
много. Ще обърна внимание на един по-малко известен 
факт. Най-дълго просъществувалата у нас толстоистка ко-
муна е в село Мечкюр (по-късно Прослав, днес квартал 
на Пловдив) и именно с нея е свързана семейната тради-
ция на художника цели три поколения. Във Виена Минчо 
Кацаров се запознава с дъщерята на Лев толстой татяна 
толстая и с неговата внучка татяна Сухотина-Албертини, 
а също с последния секретар на писателя Валентин Бул-
гаков. той рисува техни портрети и получава подкрепата 
им в следващите години. отдаден на изкуството, Кацаров 
се стреми да развие таланта си и използва всички възмож-
ности за това. През 1925 прекарва три месеца в Германия, 
изучавайки музеите и галериите, а след това през октом-
ври същата година заминава за Италия и остава там една 
година. С цялата си душа той е отворен към света и меч-
тае да го опознае и да се разтвори в него. До края на дните 
си той няма да се върне в България, макар да пази топъл 
спомен за родния край и за близките си, с които поддържа 
кореспонденция. Пак във Виена у него се появява и темата 
„Бетовен“. Първо той открива паметника му в някогашно-
то гробище в района Веринг (днес парк Шуберт). После 
тръгва по всички паметни места в австрийската столица, 
свързани с живота на великия композитор. 

В плен на идеята да пресъздаде образа му в живо-
пис той съществува и в Париж, където пристига през май 
1928 и остава до края на живота си, ако не броим 1935-а, 
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когато живее в Лондон. Ключова година за неговото ут-
върждаване като художник и като личност е 1931-ва. то-
гава той показва първата си самостоятелна изложба пред 
френска публика в престижната галерия Жорж Пти, 
създава първите два портрета на Бетовен и сключва брак 
с избраницата на сърцето си – французойката Маргарит 
Дюбоа. Следват изложби, в които наред с другите творби 
– пейзажи и портрети – той показва все нови работи от 
замисления Бетовенов цикъл.

така в началото на 40-те години Минчо (Мишел) Каца-
ров вече е изпълнил голям брой творби из живота на Бето-
вен и е готов да ги покаже в отделна изложба. това се случва 
през април 1942 в зала Плейел. Да напомня, че знаменитата 
и до днес концертна зала в центъра на Париж е открита тъ-
ржествено на 18 октомври 1927 и включва пространства за 
експозиции. В писмо до сестра си Гина той признава: „Този 
труд ми се удаде добре и го завърших с последните си сили. 
Вложих вътре всичкото си знание, всичкото си можене, 
всичките си способности – цялата си душа до дъно“5. 

5 Кацарова-валявичарска, Василка, цит. съч., с. 159.

Афишът на изложбата на М. Кацаров 
пред Църквата „Мадлен“, Париж
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Също оттам получаваме информация за организирането 
на изложбата. очаква се тя да бъде открита от самия Еду-
ард Ерио, по това време президент на Парижката камара 
на депутатите, известен с книгата си „Животът на Бето-
вен“ (1928), позната и на българския читател от няколко 
нейни издания. В провеждането на изложбата са ангажи-
рани „знаменити френски пианисти и композитори, как-
то и петте най-големи парижки диригенти на оркест-
ри, директорът на Парижката опера и директорът на 
консерваторията“. Допълва, че „една част от прихода 
на изложбата ще отиде в полза на учениците на консер-
ваторията в Париж“.

Въпреки всички тези усилия, предвид военното по-
ложение, очевидно Минчо Кацаров остава неудовлетво-
рен и след края на войната урежда нова изложба „Животът 
на Бетовен“. тя е открита в реномираната галерия Ла Бое-
си – от 15 октомври до 17 ноември 1946. Представени са 
36 творби, главно маслени картини. За съжаление, ние 
не знаем каква е съдбата на тези произведения след това. 
Художникът отказва да ги продава, най-вероятно защото 
има идея тази изложба да бъде показана и в други страни, 
може би и в родината му. това не се случва. Днес имаме 
информация за местонахождението само на десет от тях 
– в Париж. За повечето съдим по малкия каталог, издаден 
към изложбата, и най-вече по черно-белите репродукции, 
които в голям тираж са отпечатани и се  разпространяват 
в книжарниците на Франция и Белгия. част от тях дости-
га до роднините в България. те са 17 на брой и именно 
тях ще се опитам да коментирам пред вас. трийсет и че-
тири могат да се намерят в интернет, където колекционер, 
заинтересован от творчеството на Минчо Кацаров, ги е 
представил в непълен вид и без възможност за публику-
ване6. Репродукциите във вид на пощенски картички са 
номерирани. Ние не знаем на какъв принцип художникът 
ги е подредил – по време на създаване, по тематика или 
по някакъв друг показател. Във всички случаи нямаме 
основание да следваме това номериране, още повече без 
жив контакт с оригиналните творби. Единствената да-

6 http://www.lvbeethoven.com/Portraits/galleryMichelKatzaroff.html
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тирана 1935 година работа е без номер. Почти всички 
репродукции са съпроводени с текстове, коректно взе-
ти в кавички. те автентично принадлежат на Бетовен. 
В началото на XX век вече са публикувани писмата на 
композитора, издадени през 1906 – 1907 в пет тома, а 
също неговите разговорни тетрадки, излезли от печат 
през 1926. явно Минчо Кацаров е бил запознат с тях и 
именно оттам е извлякъл цитатите, кореспондиращи с 
неговите образи.

При това положение предпочитам да групирам изоб-
раженията от този Бетовенов цикъл типологично. Бих 
започнала с творбите, в които художникът се фокусира 
върху главата на Бетовен.

Двете рисунки под номера 33 и 35, изпълнени с въг-
лен, разкриват подхода на Минчо Кацаров към образа на 
композитора. Запознат и напълно овладял физическите па-
раметри на неговия облик, художникът мобилизира цялата 
си енергия да постигне нещо далеч по-важно – духовното 
начало у Бетовен. Първата глава е в профил. С темпера-
ментен щрих той моделира формата. Масивният череп със 
склопени очи и стиснати устни е в контраст с развяващите 
се коси и това веднага задава драматичен акорд, подкре-

Минчо Кацаров, Бетовен, № 35     Минчо Кацаров, Бетовен, № 33
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пен и от вибриращия фон. Главата е поставена по диагонал 
– може би за да внуши обичайната поза над инструмента 
или нотния лист. Постигнато е внушение за раждащата се 
в него музика и осъзнаване на нейната стойност. то е под-
крепено и от съпътстващия цитат: „Тоз, от когото бъде 
разбрана моята музика, ще бъде освободен от всички не-
сгоди“. Подчертано интровертен, без мисъл за самооценка, 
е портрет № 35. тук художникът е успял да изрази предел-
на вътрешна концентрация на образа, състояние на вглъбе-
ност и дори тишина. „Добродетелта, тя е единствената, 
която може да ни направи щастливи. Говоря го от опит. 
Тя е, която ме изтръгна от несгодите“.

Нещата придобиват по-разгърнат картинен вид в 
глава № 28, изпълнена в масло. отново диагонално ком-
позиран, но в обратна посока, с поглед нагоре към небето, 
този портрет дава една романтична, дори с елемент на те-
атралност, представа за композитора. Небето е буреносно, 
косите са вихрени, фишуто също се развява. образният 
обем е потърсен в контекста на вселенските интонации в 
музиката на Бетовен.

В редица картини Минчо Кацаров усложнява зада-
чата си и преминава към погръден портрет. отново с взор 

Минчо Кацаров, Бетовен, № 28

към небесата, компози-
торът е изобразен музици-
ращ, на рояла, а през прозо-
реца фигурата му се очер-
тава на фона на тревожно 
разкъсани облаци. Не мога 
да не обърна внимание на 
характера на живописните 
мазки – резки, отривисти, 
енергийно наситени. Дока-
зателство за съзвучието на 
двата темперамента – на 
художника и на Бетовен. 
Минчо Кацаров се е вжи-
вял, вселил се е в образа, 
озарен от вдъхновението, 
което иде свише, подчер-
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тано и от плиснатата върху лицето светлина. този портрет 
№ 6 е наречен „Нощна импровизация“.

Съвсем друга емоционална тоналност носи портрет 
№ 16 със съпътстващ текст: „О, мой Бог...Чуй ме, неиз-
разими, чуй твоя нещастник, най-нещастния от смърт-
ните...“. Бетовен е пак музициращ, на рояла. Прозорецът 
е затворен, но се виждат зимните безлистни дървета и 
снежинките, които действат и като звезди. Няма никаква 
промяна във физическия облик на композитора, нито в об-
леклото му, но музикалната тема, която Кацаров се е опи-
тал да изрази, е мрачна, тревожна, драматична. Естествено 
художникът е бил проникнат и от личната съдба на компо-
зитора, и от диапазона на неговите музикални теми.

Различен аспект на образа той намира в портрет № 26. 
тук се обаждат меланхолични нотки, а ликът е милови-
ден, нежен, отдаден на размисъл. Светлината в косите и 
лицето изпъкват особено на тъмния фон. Надписът под 
репродукцията гласи: „Нямам нито един приятел, но 
знам, че в изкуството ми Бог ми е по-близък от хората“. 
Питам се кое в творческия процес е било водещо – Бето-
веновите текстове, на които художникът е търсил образен 
еквивалент, или музиката го е насочвала към пластическо-
то решение и след това е подбирал подходящия цитат, по-

Минчо Кацаров, Бетовен, № 6        Минчо Кацаров, Бетовен, № 16  
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скоро помагащ на публиката в тълкуване на картината.
отново с поглед нагоре, на светъл фон, в момент на 

вдъхновение, с перо в ръка, ловящ божествените звуци 
– така е изобразен композиторът в портрет № 19. Бето-
вен е в пълна концентрация. Да си спомним какво казва в 
писмо до жена си от 15 юли 1812 Гьоте: „Не съм виждал 
художник по-концентриран, по-енергичен, по-проникващ 
в сърцето. Прекрасно разбирам колко своеобразно ще да 
се отнася той към света около него“7. 

„Музиката трябва да накара огънят в човешката 
душа да заискри“. това е цитатът, който Минчо Кацаров 
подбира за портрет № 21. Бетовен е изобразен във фас, 
подпрял глава върху ръката си със стиснат юмрук на ка-
пака на рояла. тази картина, макар да не се отклонява от 
намерения образ на композитора с коси като пламъци и 
драматично изражение, е решена в различна техника. тук 
Кацаров е подчертано по-експресивен, мазките са накъса-
ни и на места са оставени свободни пасажи от платното. 
Гамата (имам известна представа за оригинала) е топла, 
почти огнена. И става ясно, че художникът не мисли в 
традицията на академичния портрет, а се стреми да пос-
тигне в цвят емоционалния еквивалент на образа.

7 Бродски, Ференц. Если бы Бетховен вел дневник..., с. 182.

 Минчо Кацаров, Бетовен, № 19Минчо Кацаров, Бетовен, № 26
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Също във фас е решен портрет № 32. В тази мас-
лена картина Бетовен е с тежък, мрачен изглед, какъвто 
впрочем е останал в много от спомените на съвременни-
ците си. Глухотата, която възприема като удар на съдбата, 
слага отпечатък върху характера му. тук композиционно 
главата е центрирана, ръката здраво е стиснала перото и 
сякаш цялата творческа мощ е събрана също като в юм-
рук. „Изкуството ли? Кой го разбира? С кого да разгова-
рям за този велик бог?“ – гласи текстът.

Минчо Кацаров, Бетовен, № 32       

Минчо Кацаров, Бетовен, № 21

тази тема получава 
развитие в портрет № 5. 
тук фигурата е по-едра – в 
три четвърти. Лявата ръка 
държи листове за записва-
не. Голяма роля играе фо-
нът – едва набелязаните 
пейзажни мотиви преливат 
в експресивно решена абс-
трактна среда, която носи 
внушение за стихия. „Музи-
ката е велико откровение“ 
е написал художникът под 
тази репродукция. явно се 
чете желанието му да преда-
де някакъв обобщено маща-
бен образ на композитора.
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Минчо Кацаров, Бетовен, № 5

Прави впечатление, че при интерпретацията на Бе-
товеновия образ Минчо Кацаров прилага различни живо-
писни техники. така например в портрет № 14 и в единстве-
ния неномериран, но датиран портрет, доколкото можем да 
съдим по репродукциите, живописта е лека, тънко положена 
и има почти графична фактура. В тези творби художникът 
сякаш по-плътно се доближава до психическото състояние 
на образа, скъсява дистанцията, приема „модела“ в упор и 
е свободен от какъвто и да било момент на демонстрация. 
В № 14 Кацаров е горчиво състрадаващ, подчертано и от 
избрания цитат: „О, хора, вие, които ме смятате злобен, 
опърничав и мизантроп...Слабостта на слуха ми изглеж-
да като призрак и аз избягвам хората; това ме кара да из-
глеждам като мизантроп, какъвто аз съвсем не съм“.

Въплъщаването на Кацаров в образа на Бетовен се 
чувства и в портрет № 7. тук композиторът е даден на 
светъл фон, сякаш се движи срещу вятъра или срещу съд-
бата, унесен в мислите си и в звуците, които го изпълват. 
Но той е спокоен. „Моето царство е в духа; звуците бу-
шуват в душата ми както се вихрят във въздуха“. Наме-
рен е образът на духовно посвещение.

Както знаем от писаното за Лудвиг ван Бетовен, при-

Минчо Кацаров, Бетовен, № 14     
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родата е била онова царство, лоното, в което той е намирал 
упование и душевен мир. Разходките му в околностите на 
Виена са били едни от редките му щастливи преживявания. 
такъв го е потърсил и изобразил и Минчо Кацаров в някои от 
картините си. В портрет № 9 той го е поставил под пролетно 
дръвче, съзерцаващ цъфналите му клонки. „Животът е тол-
кова хубав и аз бих бил най-щастливият човек, ако демонът 
не се бе вселил в ушите ми“. А в № 23 Бетовен е представен 
приседнал, подпрян на дървесен ствол, а зад него се прос-

Минчо Кацаров, Бетовен, № 7       Минчо Кацаров, Бетовен, № 9

Минчо Кацаров, Бетовен, № 23

РУЖА МАРИНСКА
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тира безбрежен пейзаж в синьо-зелено. Лицето, макар и 
третирано като маска, е изразително. Избраният цитат гла-
си: „Често оставам така седнал в продължение на часо-
ве. Синьото небе е моят покрив...“.

още шест картини са вдъхновени от темата „Бетовен 
и природата“. За съжаление те са между тези, които не мога 
да ви представя. Затова пък ще приведа текста на една от 
тях: „Никой не може да обича природата колкото мен“.

Картината под № 18 от Бетовеновия цикъл на Мин-
чо Кацаров е назована „Лунна соната“, въпреки, че както 
добре е известно, това название за Соната за пиано № 14, 
написана през 1812, е дадено след смъртта на компози-
тора. тази творба е особена. Фигурата на Бетовен в цял 
ръст е дадена в гръб и се очертава контражурно на прага 
на верандата. Зад него е роялът и обърнатата табуретка. 
Статичен, с ръце, скръстени отзад, той е обърнат към про-
стора в далечината и необятните небеса. тази картина е 
от шестте, които програмно и разгърнато третират темата 
„Бетовен и музиката“. такава е и № 3, посветена на Пета-

Минчо Кацаров, Бетовен, № 18

ЗА ИКоНоГРАФИятА НА ЛУДВИГ ВАН БЕтоВЕН И ЗА БЪЛГАРСКИя...
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та симфония с надслов „Съдбата чука на вратата ми“. 
трудно е да коментираме тези своеобразни живописни 
инсценировки, лишени от възможността да общуваме с 
оригиналите. Но те са безспорно свидетелство за амби-
цията на художника да възсъздаде в максимална пълнота 
образа на гениалния музикант.

Не случайно именно такава картина Минчо Кацаров 
избира за афиша на изложбата си и за корицата на изда-
дения към нея каталог. Бетовен на диригентския пулт. 
Изобразен е в крайно, нечовешко напрежение (обърнете 
внимание на свитата в юмрук лява ръка). Взета е гледната 
точка откъм оркестъра. той дирижира, но какво му струва 
това, когато отдавна е в плен на пълна глухота. Фонът е 
концертната зала с множеството лица в партера и по бал-
коните. Дори в репродукция се вижда, че той е третиран 
импресионистично. Силно замислен е този контраст на 
драмата у раждащия музиката и нейното ефирно възпри-
емане, чистото и духовно битие.

С тази изложба и със своя Бетовенов цикъл Минчо 
(Мишел) Кацаров триумфално увенчава своя творчески 
път. Можем само да съжаляваме, че не сме в състояние да 
съберем и покажем в цялост този забележителен и уника-
лен ансамбъл.

РУЖА МАРИНСКА

Минчо Кацаров, Бетовен на диригентския пулт



119ЛУДВИГ ВАН БЕтоВЕН – ПРЕПятСтВАЩИят КоНСтРУКтоР

Асен Аврамов  
НАтФИЗ „Кръстьо Сарафов“

ЛУдвиГ вАн Бетовен – 
ПРеПЯтствАЩиЯт КонстРУКтоР 

Всяко произведение на Бетовен – независимо дали 
това са напълно неочакваните фолклорни песни� или най-
мащабното в структурно и идейно отношение творение 
– хоровата Симфония № 9 – ни изправя сякаш срещу мо-
нументална скулптора, в която длетото на майстора увеко-
вечава величието на човека. Като че ли Съдбата е отвори-
ла вратите на музикалното изкуство и е въвела там – 275 
години по-късно2 и на 1377 километра отстояние3 – един 
нов Микеланджело. И сякаш ни е дала скрит знак за това 
творческо „прераждане“ чрез имената4 на двамата велики 
хуманисти в изкуството – Лодовико/Лудвиг. Бетовеновото 
вглеждане в човека не през парадигмата на античността – 
като митологичен герой или по-късно, в един литургичен 
дискурс като Божия син – е напълно в синхрон с извън-
музикалния жанр на светския драматичен театър. Нещо 

� „23 песни от различни националности“ за глас, пиано, цигулка и 
виолончело, Werk ohne Opuszahl (WoO) 158a.
2 Италианският ренесансов скулптор, архитект и художник Мике-
ланджело Буонароти е роден на 6 март 1475 г. – 275 години преди 
раждането на Лудвиг Ван Бетовен (16 декември 1750).
3 Разстоянието между родното място на Микеланджело – caprese 
Michelangelo (Arezzo, Toscana) и това на Бетовен – Bonn (North 
rhine, Westphalia) e 1377 км.  
4 Рожденото име на Микеланджело е Michelangelo di Lоdovico Bu-
onarroti Simoni.
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повече – такова наблюдение върху човека ще се случи 
в предстоящия драматичен и оперен театър. В след-ан-
тичната и след-мистериална територия на драматичното 
сценично изкуство основни теми и образи са темите и 
образите на така наречения обикновен човек. Разбира се, 
не разглеждан в идейната художественост на буржоазния 
театър от XIX век, а по-скоро в един постренесансов ге-
роичен аспект, но вече не като наследник на боговете и 
изпълнител на тяхната воля, нито като Богочовека в хрис-
тиянската героика. В драматургията на Бетовен ясно мо-
жем да съзрем основния образ-герой с неговите сила и  
величие. от друга страна, мощта и характерът на Бетове-
новата драматургия доближава музикалното изкуство до 
театралното, но не в смисъла на литературна сюжетност 
и сценична атрактивност, а по-скоро чрез създаването на 
ярки тематични ядра-образи, чрез които (особено в со-
натно-симфоничния жанр) драматургията на цялата твор-
ба се разгръща като единно платно, макар и запазвайки 
наследената си многочастна структура. такава яркост на 
музикалните образи, подобно на образите/персонажите в 
театралната драматургия, както и обемната като времепро-
тичане единна архитектоника на творбата, наред с вне-
запните и неочаквани обрати в музикалния „сюжет“, които 
рефлектират в развитието на тематичните ядра, подобно на 
персонажите в драматичното изкуство, дават основание да 
предположим, че музика, протичаща в такива параметри 
би била идеалният партньор в една театрална форма5. Но 
музикалната, а и театралната история не реализират това 
предположение. Въпреки присъствието на негова музика в 
немската мелодрама6, композициите на Бетовен за театъра 
– драматичен или оперен, са много малко на брой. той е 
автор на само една опера – „Фиделио“ и на няколко пар-
титури със съпътстваща7 музика към драматични поста-

5 Виж Mendl, robert William Sigismund. Beethoven as a writer of 
programme music. – In: The Musical Quarterly (2), Oxford University 
Press, 1928, p. 172 – 177.
6 Виж Kaleva, Daniela. Beethoven and melodrama. – In: Musicology 
Australia, 23 (1), 2000, р. 49 – 75.
7 Макар и доста неточно, тъй като не описва прецизно реалното 
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новки8: „Руините на Атина“9, op. 113 (1811) за солисти, 
хор и оркестър; Увертюра и девет вокално-инструментал-
ни части за „Крал Стефан“10, op. 117; Увертюрa и танц за 
сопран, хор и оркестър към „освещаване на дома“��, op. 
124 (1822); Музиката към драмата „Леонора Прохаска“12, 
WoO 96. А също така и няколко отделни инструментал-
ни театрални номера и песни, като триумфалният марш 
(WoO2a) към трагедията „тарпея“ от Кристоф Куфнер, пе-
сента „Германия“ (WoO 94/ 1814), за зингшпила на Фрид-
рих трайчке „Добрата новина“13, написана за бас, хор и 
оркестър, както и финалната песен (WoO 97/ 1815), към 
друг зингшпил на същия автор – „Портите на честта“14. И 
разбира се, музиката към „Егмонт“, op. 84, за сопран, ре-

място и роля на музиката в жанровете на театъра, радиопредава-
нето или телевизионните програми, но за определяне на такава 
музика е приет терминът incidental music. тук аз предпочитам да 
използвам термина „съпътстваща музика“ за описание на вида му-
зика в тези жанрове.
8 така наречената приложна музика на Бетовен е проучена много 
методично и обстойно в Albrecht, Theodore. The Incidental Music of 
Beethoven. Dissertation, 1969.
9 „Die Ruinen von Athen“, театрална пиеса от изключително про-
дуктивния австрийски драматург Август Фердинанд фон Коцебу 
(August Ferdinand von Kotzebue), написана за откриването на театъ-
ра в Пеща, Австро-Унгария.
10 театралната пиеса „König Stephan“ е написана от Август фон Ко-
цебу (August Friedrich Ferdinand von Kotzebue) като възпоменание 
за крал Стефан – основателят на Унгарското царство през 1000 г., 
за лоялността на Унгария към Австрийската империя.
11 Пиесата „Die Weihe des Hauses“ на Карл Майсл (Кarl Meisl) 
била написана специално за честването на повторното откриване 
на театъра в Йозефщад – осми район на Виена („Theater in der 
Josefstadt“), по случай имения ден на Императора на Австрия – 3 
октомври 1822.
12 „Leonore Prochaska“ – пиесата, написана от секретаря на каби-
нета на краля на Прусия Йохан Фридрих Дункер (Johann Friedrich 
Duncker), e за т.нар. „Потсдамската Жана Д‘Арк“ – Мари Кристи-
ане Елеонора Прохаска (Marie Christiane Eleonore Prochaska, 1785 
– 1813) загинала на 28 години, сражавайки се като доброволец  в 
пруската армия срещу войските на Наполеон.
13 Treitschke, georg Friedrich. „Die gute Nachricht“.
14 Treitschke, georg Friedrich. „Die Ehrenphorten“.
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цитатор и оркестър. тази музика, специално написана за 
5-актната трагическа драма на Йохан Волфганг фон Гьо-
те, е най-разгърнатата театрална музика на композитора. 
Но макар да е по рождение предназначена специално за 
тази пиеса, тя, както и всички останали композиции на 
Бетовен за театър още по негово време поемат самосто-
ятелен път. И днес театралната музиката на Бетовен се 
изпълнява отделно от пиесите, за които е създадена. А в 
случая с „Егмонт“, трагедията на Гьоте също се поставя 
отделно от музиката на Бетовен. 

Любопитно е, че в световната драматургия за театър 
има много повече пиеси за Бетовен, отколкото пиеси, в 
които да се използва музика от Бетовен. тук ще дадем 
пример само с няколко заглавия от световната театрална 
сцена: „Бетовеновата Десета“15 – комедия в две действия 
от Питър Устинов16; „Блейк и Бетовен в Бурята“ от Стенли 
К. Фрайберг17; „тя говори с Бетовен“ от Адриана Кенеди18 
и още една театрална пиеса – “Бетовеновците“ от Симон 
Леви и Фредерик Курт – в оригинал „The Beethovens“19, 
една алюзия с The Beatles“, в която Бетовен е представен 
като рок звезда на своето време.  

В българския театър името на Бетовен, а в случая и не-
гова музика може да бъде свързана с няколко постановки.

Пиесата на френския автор Ерик-Еманюел Шмит 
„Кики Ван Бетовен“20 е поставена от Георги Дюлгеров 

15 Преводът на всички заглавия е мой, А.А.
16 Ustinov, Peter. „Beethoven’s tenth“. Известният актьор, автор на 
комедията, играе ролята на Бетовен в първата постановка в Съеди-
нените щати на 7 ноември 1983. Премиерата в Европа следваща-
та година е била на 22 април 1984 в „Шилеровия театър“ (Schiller 
Theater) в Берлин, по онова време все още Западна Германия. 
17 Freiberg, Stanley K. „Blake and Beethoven in The Tempest“ (1997). В 
тази пиеса главните персонажи Уилям Блейк и Лудвиг ван Бетовен 
попадат в обстоятелствата на Шекспировата пиеса „Бурята“.
18 Kennedy, Adrienne. „She talks to Beethoven“. Пиесата е поставена 
за пръв път през 1989 от Клинтън търнър Дейвис (Clinton Turner 
Davis) в „river Arts“ в Уудсток, Ню Йорк.
19 Levy, Simon, Frederick Kurth. „The Beethovens“. Пиесата е пос-
тавена за пръв път през 1992 в театъра на Динарски (Dynarski 
Theatre), Лос Анджелис. 
20 Постановката на „Кики ван Бетовен“ е дело на режисьора Геор-
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в театър 199. В моноспектакъла с участието на Мегле-
на Караламбова звучат фрагменти от познати творби на 
Бетовен. „Бетовен 21“21 пък е пиеса от български автор – 
Константин Илиев и поставена в Народния театър „Иван 
Вазов“ от режисьора Младен Киселов. Макар в нея лич-
ността на самия Бетовен да не присъства като персонаж, 
падението на съвременните герои в тази „драматична 
комедия“ (определение, дадено от режисьора на поста-
новката) са житейски съпоставени с величието на чове-
ка, заложено в музиката на Бетовен. Разбира се, в спо-
менатите театрални постановки звучи музика от великия 
композитор, но това някак се обуславя от задочното или 
буквално присъствие на образа и личността му в литера-
турната тъкан на сценичната творба, подобно на личността 
на Моцарт в „Амадеус“ на Питър Шафър или през образа 
на Салиери в „Моцарт и Салиери“ от Малките трагедии на 
С. П. Пушкин. Извън подобно присъствие на Бетовен като 
персонаж в театрален текст, негова музика звучи напри-
мер и в постановката на режисьора Стефан (теди) Москов 
– „Ромео и Жулиета“ по Уилям Шекспир. В характерния за 
Москов пародиен стил сцената на дуела между Меркуцио 
и тибалт е озвучена с фрагмент от първа част на Симфо-
ния № 5 в до минор. такъв постановъчен ход придава на 
сцената характер на комикс22, а на драматичната музика на 
Бетовен неочаквана жанрова и смислова интерпретация. 
Музика на големия композитор намира своето място в те-
атъра най-вече като диегетическа23 такава – звучаща в сю-

ги Дюлгеров, сценография – Ванина Гелева, хореография – явор 
Костов, превод – Снежина Русинова – Здравкова. Премиерата се е 
състояла на 30 ноември 2011 в театър 199 „Валентин Стойчев“.
21 Написана е през 2006, премиерата се е състояла на 30 март 2007. 
Сценограф на постановката е Вячеслав Парапанов.
22 тук можем да си припомним друго, при това блестящо присъс-
твие и интерпретация на Бетовенова музика – „Пасторална симфо-
ния“, изпълнена от Леополд Стоковски и Филаделфийската фил-
хармония в пълнометражния анимационен филм „Фантазия“ на 
Уолт Дисни от 1940. 
23 Диегетическа музика/звук – определение за музика, която звучи 
в художествената реалност на театрален спектакъл, филм, видео 
игра. т.е., това е музика/звук, която героите чуват, произвеждат и 
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жетната реалност на сцената. И както може да се очаква, 
там за обрисуване на определена социална прослойка или 
пък за да се отбележи образоваността, културата и някаква 
по-дълбока душевност на персонажа, най-често се пол-
зват класическите „хитове“ на композитора, превърнали се 
в клишета – началото на Für Elise и първа част от Sonata 
quasi una Fantasia op. 27, № 224, които по ремарка или ре-
жисьорско решение се изпълняват от героя в даден/дадени 
моменти от сценичното действие, макар че всъщност най-
често само се симулира изпълнение на живо. 

Но какво би станало, ако се опитаме да поставим в 
екстрадиегетически контекст музика на големия компози-
тор? Бихме ли могли да интегрираме други, непопулярни 
и съответно не-носещи културни конотации фрагменти 
от значими негови творби? Как да създадем музикален 
пласт, в който музиката да изпълнява прелюдийни, ин-
терлюдийни, постлюдийни функции; да звучи като музи-
кален фон или драматургичен звуков ландшафт; да бъде 
глас на извънсюжетния авторов (в смисъла на авторите 
на театралната постановка, а не само автора/авторите на 
литературната драматургична основа) коментар?25 точно 
такъв опит в собствената ми театрална практика бих ис-
кал да изследвам в настоящия текст. 

За създаването на театрален спектакъл по три ед-
ноактни пиеси –водевили от трима големи руски автори 
от XIX век – Некрасов, тургенев и чехов26 – се изгради 

биха могли да реагират. В английски източници и материали се 
среща също и терминът source music/sound. 
24 На широката публика не само в театъра тази музика е известна 
единствено под името „Лунната соната“ , заглавие, дадено на твор-
бата от немския романтик, критик и поет Лудвиг Релштаб (Ludwig 
Rellstab) 3 години след смъртта на Бетовен.   
25 По темата виж Yacavone, Daniel. Spaces, gaps and Levels: From the 
Diegetic to the Aesthetic in Film Theory. – In: Music, Sound, and The 
Moving Image, 6 (1), 2012, Liverpool University Press, pp. 21 –37.
26 Постановката „така познатото сънувано мечтание“ е дело на ре-
жисьора Маргарита Младенова в Малък градски театър „Зад кана-
ла“ в сезон 1990 – 1991, премиера на 8 февруари 1991. Сценогра-
фията и костюмографията са на Марина Райчинова, музикалната и 
звукова концепция и реализация е на Асен Аврамов. Постановката 
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звукова и музикална концепция, в която беше изяснено на 
какъв принцип ще бъде разработено акустическото поле 
на спектакъла; какво ще бъде присъствието на музиката и 
звуковата картина в него. тъй като обект на настоящото из-
следване е проблематиката на прилагане на Бетовеновата 
музика в това представление, тук ще опиша само най-бегло 
цялостната идея за ролята на звука в постановката, както и 
определянето на задачите, с които беше натоварено т.нар. 
озвучаване в нея и ще се съсредоточа най-вече върху някои 
аспекти от интегрирането на фрагментите от творби на Бе-
товен към театралната тъкан. още в предварителните раз-
говори с режисьора Маргарита Младенова беше направена 
ясна диференциация между двете проявления на звука в 
акустическото пространство на спектакъла – музикално-
тоновото и звуково-шумовото27. тази диференциация беше 
замислена така, че двата звукови пласта да се провеждат 
ясно и чисто, без да се смесват един с друг. търсеше се 
ясна отлика в някои от основните параметри – форма на 
присъствие в спектакъла, темброва характеристика/коло-
рит, функция/драматургически задачи, музикален жанр, 
музикален език и музикална форма, времеви контекст, сце-
нична дислокация и други. В следващата таблица тези от-
лики са представени схематично за по-голяма яснота.  

е неправилно датирана към 1993 във в. „Култура“, брой 11/24 март 
2000. Литературният текст е основан върху три кратки едноактни 
пиеси – водевили: „Есенна скука“ от Николай А. Некрасов, „Раз-
говор по дългия път“ от Иван С. тургенев и  „Предложение“ от 
Антон П. чехов.  
27 В театъра често този звуково-шумов пласт бива наричан прос-
то „звукови ефекти“. тази разговорна терминология, обаче сякаш 
размива разликите между видовете звук – тон и шум. Нещо повече 
– придава на шума единствено ролята на натурални, документал-
но регистрирани и представени звукови артефакти и пропуска да 
види възможността за създаване на звукови метафори и абстракт-
ни шумови проявления на акустическото. такава терминология е 
доста остаряла и съвсем неточна, като имаме предвид еволюцията 
на музикалния език в съвременната музикална идея и употребата 
на шума в музикалното изкуство. това е причината да се опитвам 
да описвам в този текст, а и въобще в работата си на композитор 
тези отлики и макар и доста тромаво, да дефинирам по-точни тер-
минологии в тази територия.
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описание

Форма на присъствие 
в спектакъла

Физическо възприема-
не /перцепция

времеви контекст

Функция/драматурги-
чески задачи

темброва характерис-
тика/колорит

Музикален жанр

Музикален език

Музикална форма

сценична 
дислокация

Физическа (акустичес-
ка) характеристика/
среда за провеждането 
на звука, вид на звуко-
източниците

Персонификация 
на източника

музикално-тонов пласт

на запис

абстрактно

несинхронност 

прелюдия, 
интерлюдия, 
постлюдия, коментар, 
паралелно протичащ 
съпровод на действието, 
контрапункт на дейс-
твието*

мелодически 
струнни инструменти

камерна музика – 
ансамблово изпълнение

писана музика, тонален 
език, хармония

сонатна – струнен 
квартет
звуковата уредба на теат-
ралната зала и сцена

електроакустична, 
озвучителната апаратура 
на театъра

Звукова, визуално 
неактивна

звуково-шумов пласт

на живо

конкретно

синхронност

създаване на звукови/
шумови картини, quasi 
природни атмосфери, 
поетически звукови 
метафори 

Ударни инструменти с 
неопределена височи- 
на на тона, шумови ин-
струменти и материали

камерна музика – 
солово изпълнение

ритмически 
композиции,**  
минимализъм, 
алеаторика, 
сонористика
свободна, 
импровизационна
специално изградена 
платформа встрани 
от основното игрално 
пространство
акустична, акустиката 
на театралната сцена 
и салон

Видима, визуално 
активна

*тук тези две функции са отбелязани в italic тъй като в процеса на 
работата отпаднаха.
**Също, вж. бел.*



127ЛУДВИГ ВАН БЕтоВЕН – ПРЕПятСтВАЩИят КоНСтРУКтоР

При работата на композитора в театъра, след като 
се установят параметрите на присъствие на музикалното 
в театралното поле е важно да се открие/избере самото 
„музикално тяло“, което да се превърне не само в звуков 
пласт на сценичната драматургия; градивен елемент от 
синтетичната форма, но и своего рода материя, която да 
се въплъти в ролята на отделен персонаж. тук под „му-
зикално тяло“ разбирам не толкова конкретната музика, 
която ще бъде написана, а в случая и заета от други авто-
ри28, отколкото една обща представа за звуковото присъс-
твие; една почти осезаема материалност на все още не-
съществуващите звукови артефакти. откриването на това 
„музикално тяло“ е от особена важност, защото въпреки 
общоприетото твърдение, че перцепцията на модерност-
та е характерна с визуалната си пристрастност29, хипер-
визуализация дори с абсолютното предимство на окото 
пред ухото или окуларцентризъм30, слуховите възприятия 
на днешния човек не са спрели да функционират и публи-
ката продължава да възприема и слуховите събития като 
ориентиращи. В полето на театралното изкуство тази 
ориентация поставя зрителя не само в пространствен и 
времеви контекст, но и в емоционален такъв31. 

При изследваната постановка и при вече изграде-
ната на идейно ниво концепция за разделение на цялата 
звукова картина на два отделни пласта – музикално-тонов 
и звуково-шумов – търсенето на такова „музикално тяло“ 
бързо постави вече функционални изисквания и задачи 
към тези две проявления на акустическото поле32. Музи-

28 На този ранен етап от процеса на създаване на звуковата драма-
тургия на постановката „така познатото сънувано мечтание“ все 
още не е докрай ясно музика от кои автори ще бъде използвана. 
29 По темата виж Барт, Ролан. Въображението на знака. Есета. Изд. 
„Народна култура“, София: 1991.
30 Според определението на джей, Мартин. Скопични режими на 
модерността. – Във: Визуална култура / Визуални изследвания, сп. 
Пирон, брой 6, 28 декември 2013.
31 Виж Vickhoff, Björn. A Perspective Theory of Music Perception and 
Emotion. Doctoral Thesis, University of gothenburg, 2008.
32 Ovadija, Mladen. Dramaturgy of Sound in the Avant-garde and Post-
dramatic Theatre. – In: McGill-Queen’s University Press, Montreal: 2011.
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калният език на тази постановка щеше да използва це-
лия ресурс на звуково-шумовия инструментариум, за да 
партнира на сценичното действие, като създава quasi ре-
алистични природни атмосфери, звукови картини, илюс-
тративни акценти и ритмически материи, за да постави 
в един звуково-събитиен контекст сюжетното действие. 
При това този инструментариум щеше да действа на 
живо, встрани от сцената, но наравно видим с останалите 
актьори. Щеше да изпълва акустичното пространство със 
звуци в пълен синхрон със случващото се на сцената и 
в сюжета на пиесите. Една композирана симулирана ре-
алност щеше да интерпретира природни картини и явле-
ния, както и битово-реалистични дейности, като създава 
и илюстрира разпознаваеми звукови събития. В тази пар-
титура усещането за неспирно духащия вятър в първата 
част на постановката, поставена върху пиесата „Есенна 
скука“ на Некрасов; тропота на конете, звуците и дрън-
ченето на файтона в „Разговор по дългия път“ от турге-
нев; далечните гръмотевици, дъжд, скърцане на врати и 
прочее звукови ефекти и картини се изпълняват на живо 
от музикант-перкусионист, с различни ударни и шумови 
инструменти и материали. Важното е тук да се отбеле-
жи, че целият звуково-илюстративен подход представ-
лява всъщност една артистична инсталация, не толкова 
наивистична, колкото провокираща театралната форма. 
Изпълнителят-музикант в тази инсталация дискредитира 
сюжетната реалност, като ѝ отнема поетическата магия. И 
наблюдавайки през цялото време действията му, зрителят 
бива поставен на изпитание – доколко да емпатира на ху-
дожествената реалност и доколко да се влияе от контекс-
туалната реалност33 на случващото се пред очите му.   

Но нека погледнем другия акустически пласт на 
постановката. този, който се случва в музикално-тонови 
измерения. там търсенето на „музикално тяло“ изкриста-
лизира в идеята да бъде използвана музика от Лудвиг ван 
Бетовен. Причината за такива решения, които често се 

33 относно сюжетната (контекстуалната) и личната (екзистенциал-
ната) реалности виж Маргвелашвили, Гиви т. Сюжетное время и 
время екзистенции. Изд. „Мецниереба“, тбилиси: 1976.
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оказват находки, не винаги се опира на културни, жанро-
ви и други основания; те не винаги са резултат от истори-
чески проучвания и достоверност. често са инвенционни, 
продукт на случайни хрумвания и творческа интуиция. В 
случая изборът на музика от Бетовен не е предварително 
очакваният. тримата автори са част от руската култура и 
живеят по-скоро по времето на Антон Брукнер, а чехов 
дори е роден в същата година като Густав Малер – при 
това само 5 месеца по-рано – и умира 7 години преди 
него. Вече веднъж обхванати, обаче от идеята звукова-
та партитура на спектакъла да се изгради върху музика 
на Бетовен, изборът на какъв  точно тип да се спрем е 
предсказуем. тъй като едноактните пиеси на Некрасов, 
тургенев и чехов са написани за много малък, камерен 
състав от актьори е лесно да „чуем“ същата камерност и 
в музикалния пласт на постановката. Изборът конкретно 
на струнните квартети също не е случаен – характерната 
самостоятелност на инструменталните линии, темброва-
та монолитност и монохромност на струнните, наред с 
теситурната архитектура, са естествен партньор за теат-
ралния жанр с неговите персонажи, контрастни характе-
ри и индивидуални сюжетни линии. И ето, че звученето 
на струнните квартети на  Лудвиг ван Бетовен34 се оказаха 
протоплазмата, от която започна да се изгражда „музи-
калното тяло“ на „така познатото сънувано мечтание“. И 
точно тук започнаха проблемите.

Прилагането  на оригинална музика от композитор 
от такъв ранг в театрална постановка само по себе си е 
вече процес на изследване на взаимодействията между 
два предварително и независимо един от друг създадени 
текста – музикалния и литературния. Затова в този стил 
на проследяване на етапите при създаване на музикална-
та „партитура“ на постановката  ще продължа с описа-

34 За квартетите на Бетовен виж Букурещлиев, Андрей. Бетовен. 
Изд. ориндж Фактори, София: 2020; виж също Meynell, Hugo. 
Beethoven: The Philosophy of Music. – In: International Philosophical 
Quarterly, 39 (3), 1999, рр. 371 – 373; Goehr, Lydia. Music as Philoso-
phy: Adorno and Beethoven’s Late Style (review). – In: Notes, 64 (1), 
2007, Music Library Association, рр. 66 – 68.
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нието им. още при първите полагания на избраните от 
мен музикални фрагменти към вече режисираните сцени 
Бетовеновата музика не само, че не подпомагаше дейс-
твието, но дори и пречеше. Не се получаваше никакъв 
емоционален синхрон в развитието на епизодите, музи-
калната линия на квартетните откъси налагаше свои емо-
ционални активности и психологически плътности, които 
не отговаряха нито на литературната сюжетна линия като 
цяло, нито на отделните персонажи в частност. Характер-
ните за Бетовен невротични сфорцанди и ярки, внезапни 
динамически акценти накъсваха плавното изграждане 
на театралните образи. Музиката завземаше театралното 
пространство, налагаше свой ритъм, свое темпо и своя 
драматургия. Избраните квартетни фрагменти изместваха 
фокуса от театралната творба към музикалното произве-
дение. Зрителят на театралната постановка се превръща-
ше в слушател на музикален концерт. Като допусках, че 
са избрани неподходящи материали, неподходящи откъси 
от квартетите на Бетовен, започнах да подбирам други. 
Но резултатът беше същият. Каквито и опити да правех да 
съвместя в едно тяло музикалната и театралната субстан-
ция, музиката винаги започваше да доминира и да пречи. 
театралните сцени развиваха своята емоционална и логи-
ческа парабола в театрална плътност само в моментите, 
когато върху тях не се появяваше музиката на Бетовен. 
това не се отнасяше до почти непрекъснатото паралелно 
присъствие на звуково-шумовата инсталация. Нищо от 
този пласт не пречеше, а напротив подпомагаше изграж-
дането на драматургията на сцените; малко по-малко се 
наложи като абсолютно неотменна част от поетическия 
език на спектакъла. Няколкото опита да сменя музиката 
на Бетовен с други автори, при това на напълно случаен 
принцип по отношение на стил и жанр, показаха, че не-
съвместимостта е именно между музикалните фрагмен-
ти от Бетовен и текстовете на чехов, Некрасов и турге-
нев. Но пък от друга страна, именно драматургическата 
субстанция, характер, стил и общо звучене на струнните 
квартети на Бетовен придаваше един дълбоко човечен и 
емоционален смисъл на литературния текст и режисьорс-
ките постановъчни решения. Пред мен стоеше едно пос-
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тановъчно уравнение, което може да бъде представено  
както следва:

1) Музикалната сила и плътност на струнните квар-
тети на Бетовен изразяват емоционалната и психологи-
ческа дълбочина на литературния текст и героите описа-
ни в него.

2) Прилагането като паралелен на театралния музи-
кален пласт на същата музика пречи на театралното дейс-
твие; доминира и измества фокуса към себе си.

3) Прилагането на други музикални материали, от 
други композитори, жанрове и стилове при същите усло-
вия – като паралелен на театралния музикален пласт – не 
проявяват същата неспособност за съчетаване.

4) Паралелното протичане на звуково-шумовия 
пласт не пречи, а напротив – помага, допълва и усилва 
театралното действие и е фактор за изграждането на спе-
цифичния театрален език и поетика на спектакъла

   описаното в точка 3 възможно решение елимини-
рах веднага. та нали Бетовеновата музика звучеше тол-
кова автентично и дълбоко като музикална интерпрета-
ция на героите на тургенев, Некрасов и чехов. от една 
страна, пресъздаваше тези герои с такова същностно 
вглеждане в човека, а от друга ги изместваше от често 
използваната сантиментална тъга; от клишето за руската 
душевност. Но след като музиката беше субстанциално 
подходяща, а в същия момент пречеше при паралелното ѝ 
прилагане, оставаше да се направи само един творчески 
„експеримент“. Да положа музикалните фрагменти пос-
ледователно на театралните, а не паралелно. тоест да съз-
дам линеарна партитура, вместо досегашната вертикална. 
още първият опит доказа верността на такова музикално-
драматургическо решение. Използвах първите 6 такта от 
началния фрагмент – въведение от първа част на квартет 
№ 13, op. 130 в си бемол мажор като прелюдия към пър-
вата картина от „Есенна скука“ на Некрасов. Краткият 
фрагмент звучеше концертно (макар и на запис). Без те-
атрално действие, сценични движения и дори без визуал-
но представяне на сценографията и обстановката, в която 
ще се развива действието на пиесата. Представлението 
използваше предна завеса, която закриваше вътрешното 
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сценично пространство и артикулираше структурно и 
визуално отделните епизоди и действия. Макар и съвсем 
кратък, този музикален фрагмент веднага създаде усеща-
не за психологическия и емоционален свят, в който геро-
ите, а и зрителите предстоеше да се потопят. Веднага след 
тази музикална прелюдия започваше действието. Пос-
ледвалата звуково-шумова картина на неспирния звук на 
есенния вятър, с която музикантът-перкусионист подпла-
ти цялата следваща сцена, кореспондираше много подхо-
дящо с меланхоличните нюанси на Бетовеновата музика. 
Като следвах този подход започнах да гледам на музиката 
не само като на мелодико-хармонични артефакти, емо-
ционални интонационни линии и същности, ритмически 
и темпови въздействия, тоест като на естетически обект 
(музикално произведение) – нещо, което се подразбира от 
само себе си, но най-вече като на риторично изразно средс-
тво; структурен елемент, който съществува самостойно в 
различно от литературното, пластическото и визуалното 
измерение време и все пак представлява музикално-акус-
тическа интерпретация на същите35. Музиката на Бетовен 
– музикалното „тяло“ се превърна в глас на театралното 
„тяло“. Избраните откъси от квартети №№ 13 op. 130, 14 
op. 131, 15 op. 132 и 16 op. 135 изпълняваха различни фун-
кции и представляваха отделни структурни елементи на 
цялата форма на спектакъла. В някои случаи бяха прелю-
дия към съответен епизод или цяла част, в други се явява-
ха като постлюдия, а в трети – изпълняваха интермедийна 
функция. В драматургическо отношение се появяваха в 
подготвителни, кулминационни и коментарни роли. този 
композиционен подход още повече проясни звуковия свят 
на представлението. Бетовеновите музикални фрагменти 
се изпълняваха винаги преди или след конкретен театра-
лен епизод – подобно на концертно изпълнение, докато 
музикално-шумовата инсталация „работеше“ винаги па-
ралелно с театралното действие. В процеса на разполага-
не на музикално-тоновия пласт и създаването на неговата 

35 По темата виж Lund, Frithjof. Teatermusikaliska ljudhändelser. Ett 
bidrag till studiet av musik och angrдnsande ljudobjekt i talteater och 
opera. Doctoral Thesis, Lund University, 2003.
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конструкция забелязах, че музиката на великия компози-
тор не се повлиява от предхождащото или следстоящото 
сценично събитие/действие/обстоятелства, а точно обрат-
ното. Музикалните откъси очевидно влияеха на театрал-
ното поведение. Най-забележимо това се случваше по от-
ношение на музикалното темпо, динамика и музикалната 
артикулация – щрих. Затова предложих да се опитаме да 
музикализираме всички пред- и следстоящи физически 
действия, с което да постигнем единство на езиковите 
средства и изразителна цялост на спектакъла. Скоростта 
и характерът, с които се спускаше или вдигаше завесата, 
влизанията и излизанията на актьорите, силата на гово-
рене, темпото и размаха на жестовете и движенията във 
физическото театрално поле се приведоха в съответствие 
с музиката. Създадох нещо като партитура-схема, в която 
се опитах да транспонирам музикални изразни средства 
на езика на пластическото поведение, гласовия интензи-
тет и визуалното внушение. 

По-долу ще дам кратък пример за тази транспозици-
онна „партитура“.

В някои случаи това ставаше така, че физическото 
поведение да прелее в последващата музика, а друг път 
обратно – то следваше от току-що завършилия музика-
лен откъс. това драматургическо единство през изразни-
те средства на двете изкуства осъществихме на принципа 
както на контраста, така и на единството и развитието. 
Например в някои моменти музика в бързо темпо, с мно-
го динамическа и емоционална енергия се следваше от 
напълно контрастно сценично действие – завесата се вди-
гаше бавно и в характера на legato, също както и появява-
нето на актьора/актьорите и последвалата тяхна реч. По 
този начин музиката на Бетовен се превърна от пречещ за 
театралната постановка фактор в конструиращ такъв.  

от този емпиричен творчески „експеримент“ можем 
да направим извод, че да се изгражда единна драматур-
гия, съчетавайки две или повече отделни, самостоятелни 
и мощни материи, които имат собствени драматургични 
дълбочини, като разчитаме на случайното им съответс-
твие е много рисковано и често невъзможно. Но когато 
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тяхната индивидуалност и самостойност биват запазени 
– всяка в своята територия – и проведени самостоятел-
но, а не едновременно, те придават на цялата форма една 
иначе непостижима многоизмерност.  

Музикални 
изразни 
средства 

Динамика ff

Диамика p

Нисък регистър

Голяма 
оркестрова/
хармонична 
плътност

Бързо темпо

Щрих legato

Физическо 
поведение
(включително 
сценични действия 
– движения на 
декор, реквизит, 
завеса)

широки силови 
движения

внимателни, 
леки движения

усещане за тежест 
и маса на 

материалните обекти
в зависимост от 
съчетаването с други 
фактори – едновре-
менни движения на
повече от един обект

бързо темпо

плавни движения, 
преливащи се 

вокален 
интензитет

силно 
говорене

тихо 
говорене

нисък гласов 
регистър

многогласие

бърз говор

плавна реч

визуално 
внушение/
светлинен 
дизайн

висок градус 
на светлинните 
източници

нисък градус 
на светлинните 

източници
тъмни тонове 
на спектъра

в зависимост от 
други фактори и 
съчетание с други 
изразни средства
– ярка осветителна 
картина с употреба
на множество
светлинни
източници

рязка подмяна на
светлинните 
картини
бързи светлинни
fade in/fade out

преливане на
светлинните 
картини
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Проф. д-р Иванка Влаева
Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград

КЛАсиКА в нов КонтеКст

Музиката на Бетовен се е утвърдила като част от све-
товното културно наследство� и като символ за непреход-
на музикална стойност (класика2). За някои музиканти, 
изследователи и меломани тази музика е кулминация, не-
надминат връх в музикалната история, за други тя е осно-
вен етап и фундамент в променящите се композиторски 
нагласи и творчески почерци, за трети е стимул за собс-
твено творчество и експерименти. Има и други пътища за 
нейното възприемане, преосмисляне и трансформации – 
тя става част от многопластов синтез или изпълнява роля 
на фон в различна среда. В тази множественост на разби-
рания и приложения за пореден път изниква въпросът за 
битието на бетовеновата музика днес – като изпълнение, 
възприятие, употреби и разпространение. осмислянето и 
отговорите на подобен въпрос са особено важни в усло-
вията на глобализация, на динамичен медиен трансфер на 
тази музика и на нейната хибридизация.

Юбилеят, с който отбелязваме 250 години от рожде-
нието на Лудвиг ван Бетовен, активира подобни размис-

� Настоящото изследване е осъществено в рамките на Национална 
научна програма „Културноисторическо наследство, национална 
памет и обществено развитие“, финансирана от Министерството 
на образованието и науката.
2 „Класически – традиционен като стил или форма, или базиран 
на методи, развити за дълъг период от време, за които се счита, че 
продължават да са стойности“ (classical. – In: cambridge Diction-
ary. cambridge: cambridge University Press, 2020. https://dictionary.
cambridge.org/dictionary/english/classical (посетен на 20 юли 2020).
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ли. Музикалните достижения в повече от две столетия 
включват наследството на Бетовен в пъстра мозайка от 
музикални стилистики, с много различни естетики, тео-
рии и практики. Все по-често се преосмислят начините 
на изпълнение, вниманието се насочва към оригиналния 
авторски текст (urtext), дискутират се различни интер-
претации. Заедно с тези процеси в устремно променящия 
се свят възникват и други – нови начини на употреба и 
включване в нова среда на т.нар. класическа музика. 

През последното столетие музиката на Бетовен из-
лиза от специализираните институции и от концертните 
зали, става част от нов синтез, включва се в характерни 
формати на различни медии и се използва в масови съби-
тия. така тя се превръща в продукт на активно развива-
щите се културни индустрии. Преобразува се по нови на-
чини и се включва в различни структури на синтез между 
изкуства, музикалнокултурни пластове, свързва се с IT 
технологии или се вплита в най-разнообразни дейности. 
тези процеси може да се определят с различни етикети 
(демократизация, глобализация, плурализъм, хибридиза-
ция, трансформация, профанизация) и те често са част от 
мейнстрийм на променящи се социокултурни парадигми 
или определят конкретни аксеологични нагласи. често 
фрагменти от музика на Бетовен звучат на обществени 
места с различна функция, разпространяват се широко и 
стават много познати, без да се разпознават като негови 
творби. „одата на радостта“ за много хора е „Химн на 
Европа“, но без да се знае нейният създател. Началото на 
„Лунната соната“ е семпъл, върху който рапира не един 
хипхопър, а последователите му тийнеджъри не подо-
зират кой е авторът. Подобни примери не са единични и 
продължават да се множат. 

В това изследване целта ми е да анализирам и очер-
тая нови контексти, насоки и начини, в които и чрез които 
се използва музиката на Бетовен в съвременния свят. За-
това концентрирам наблюденията си в няколко посоки в 
аудиовизуалната индустрия и социалните практики, като 
основният ми акцент тук е върху функциите ѝ в киното. 
Стимул за изследването ми са също наблюдения върху 
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променящия се кръгозор, канали за информация, предпо-
читания, характеристики и скорости на възприятие при 
поколенията млади хора, формирали се в началото на 
двайсет и първото столетие, както и тяхното познание и 
отношение към композиторското творчество.

Личността и творчеството на Бетовен са се превър-
нали в икона на творческа гениалност. Необикновенност-
та в жизнения път на композитора и творческите решения, 
които изпреварват неговото време, са много благодатни за 
идеи и реализации в аудиовизуална среда. Благодарение 
на достъпа до все повече онлайн ресурси имах възмож-
ността да гледам различни филми, вдъхновени от живо-
та и творчеството му, да използвам бази с данни за него. 
Като резултат на мои наблюдения и анализи на кинотвор-
би ще обособя няколко основни насоки, в които може да 
се проследи дирята на Бетовен в киноиндустрията. това 
са: 1. игрални и документални филми за композитора; 2. 
филми, в които се използва негова музика, но не са свър-
зани с творческия му път; 3. филми с отпратки и посла-
ния, често свързани вторично с личността и творческото 
наследство на композитора.

Биографичните филми са важен елемент от предста-
вянето на твореца и неговите произведения сред широка 
аудитория. търсенето на драматична история, страсти, 
необикновена съдба, конфликти са малка част от възмож-
ностите, които фактите и митовете за живота на Бетовен 
дават за реализиране на вълнуващ кинематографичен 
продукт. от зората на киното до днес вниманието към 
Бетовен като импулс за творчество не стихва. от създава-
нето на първия филм „Бетовен“ през 19093 до очакваната 
реализация на „Louis van Beethoven“4 през 2020 година 
различни киноиндустрии се захранват с идеи и заснемат 

3 Beethoven – игрален ням филм, 1909,Франция, реж. Victorin-
Hippolyte Jasset, в ролята на Бетовен – Harry Baur. Справка за този 
и за другите посочени в изследването филми вж. в базата данни 
IMDb https://www.imdb.com (посетен на 20 юли 2020).
4 Louis van Beethoven, игрален филм, 2020, Германия и чехия, 
Eikon Media gmbH, реж. Niki Stein, в ролята на Бетовен – colin 
Pütz, Anselm Bresgott, Tobias Moretti. 
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филми, вдъхновени от необичайния живот и гениалните 
музикални прозрения на твореца5. Болшинството от ки-
нотворбите са създадени във Франция, Австрия, Герма-
ния, Великобритания, САЩ. тематиката се фокусира вър-
ху епизоди от биографията на композитора („Beethoven. 
Tage aus einem Leben“ /„Бетовен. Дни от един живот“/, 
19766; „Beethoven Lives Upstairs“ /“Бетовен живее на 
горния етаж“/, 19927), представя негова конкретна твор-
ба – симфония, соната („Eroica“ /„Ероика“/, 19498), мно-
го често се центрира около несподелена любов („Der 
Märtyrer seines Herzens“ /„Мъченичеството на сърцето 
му“/, 19189; „Un grand amour de Beethoven“ /„Голямата 
любов на Бетовен“/, 193610); или съвместява в различна 
доза от всичко изброено („Immortal Beloved“ /„Безсмърт-
ната любима“/, 1994��; „Eroica. 9 June 1804“ /„Ероика. 9 
юни 1804“/, 200312; „copying Beethoven“ /“Преписване 

5 Вж. например една от създадените информационни извадки на 
филми за Бетовен на сайта на издателство g. Henle: https://www.
henle.de/en/music-column/beethoven-in-films/beethoven-movies 
(посетен на 20 юли 2020).
6 Beethoven. Tage aus einem Leben – игрален филм, 1976, ГДР, 
Deutsche Film (DEFA), реж. Horst Seemann, в ролята на Бетовен 
– Donatas Banionis. 
7 Beethoven Lives Upstairs – игрален филм с образователна цел, 
1992, Канада, Devine Videoworks Production, classical Productions 
for children, Eros Financial Investments, реж. David Devine, в ролята 
на Бетовен – Neil Munro. 
8 Eroica – игрален филм, 1949, Австрия, Neue Wiener Filmproduktion, 
Wiener Kunstfilm, реж. Hans Walter Kolm-Veltйe, в ролята на Бетовен 
– Ewald Balser.
9 Der Märtyrer seines Herzens – игрален филм, 1918, Австро-
Унгария, Sascha-Meßter-Film, реж. Emil Justitz, в ролята на Бетовен 
- Fritz Kortner. 
10 Un grand amour de Beethoven – игрален филм, 1936, Франция, 
général Productions, реж. Abel gance, в ролята на Бетовен – Harry 
Baur. 
�� Immortal Beloved – игрален филм, 1994, Великобритания и САЩ, 
Icon Entertainment International, Icon Productions, Majestic Films 
International, реж. Bernard rose, в ролята на Бетовен gary Oldman. 
12 Eroica. 9 June 1804 – игрален филм, 2003, Великобритания, BBc 
4, реж. Simon cellan Jones, в ролята на Бетовен Ian Hart. 
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партитурите на Бетовен“/, 200613). Музиката на компози-
тора в много от филмите не е основен акцент, а бекграунд 
на драматургичното развитие с емоционално-психоло-
гически подтекст. Сред изключенията е „Ероика. 9 юни 
1804“. В драматургията на тази кинотворба е вплетена 
цялата Симфония № 3. Подобен подход е логичен при 
кинопродукция, която е направена за британската ВВС 4, 
чиято цел е разпространение на аудиовизуални продукти, 
представящи култура и изкуство. Бетовеновата музика в 
повечето филми звучи чрез характерни фрагменти, а в ня-
кои представлява аранжименти или клавирни парафрази 
и импровизации върху негови музикални теми.

Закономерно е при документалните произведения (с 
или без игрални фрагменти) именно творбите на Бетовен 
и фактите, свързани с тях, да са в основата на повество-
ванието. Ще посоча два от тях, богати с фактология, изо-
билие на качествени музикални изпълнения и подходящи 
за образователна цел. Единият е „Ludwig van Beethoven“ 
– продукция на източногерманската киностудия. той е 
от първите нейни пълнометражни документални филми 
с великолепни изпълнения под палката на бележити ди-
ригенти като Херман Абендрот и Рудолф Кемпе и е дис-
танцирана от нагнетени емоции по повод на събития в 
житейския път на Бетовен, типични за игралните филми 
(ГДР/DDr, 1954)14. Другият „The genius of Beethoven“ 
/“Геният на Бетовен“/ е направен пет десетилетия по-къс-
но и е тричастен продукт на ВВС (2005)15. В този филм 
всеки от трите епизода е посветен на различен период в 
биографията на композитора и се центрира около важни 
творби в съответния етап от неговия живот. те са наре-

13 copying Beethoven – игрален филм, 2006, САЩ, Sidney Kimmel 
Entertainment, реж. Agnieszka Holland, в ролята на Бетовен Ed Harris. 
Преводът може да бъде и „Копирайки Бетовен“, което отговаря на 
една от сюжетните линии. 
14 Ludwig van Beethoven – документален филм, 1954, ГДР/DDr, 
DEFA, реж. Max Jaap. 
15 The genius of Beethoven – драматизиран документален филм, 
2005, Великобритания, BBc, реж. Francesca Kemp, Ursula 
Macfarlane, Damon Thomas, 180 мин. Епизоди: 1. The rebel, 2. Love 
and Loss, 3. Faith and Fury.
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чени „Бунтарят“, „Любов и загуба“, „Вяра и ярост“. В 
първата част вниманието е насочено към Симфония № 2, 
„Лунната соната“ и трудностите на музиканта в ранни-
те години като пианист и композитор. Втората част е с 
акцент върху създаването на следващите 5 симфонии, 4 
концерта и операта „Фиделио“, както и върху драматични 
епизоди, свързани с членове от семейството на твореца. 
Финалният епизод е съсредоточен върху Симфония № 9 
и последните квартети.

Специална ниша в изследването за съвременното 
битие на бетовеновата музика е използването на негови 
творби в игралното кино. За моите наблюдения и анализи 
използвам основно база данни на звукозаписната компа-
ния NAXOS. тази компания е специализирана в област-
та на класическата музика с много допълнителни полета 
на дейност – онлайн платформа за музика с каталог на 
мултимедийни продукти, логистична мрежа с дейности, 
свързани с авторски права и звукозаписна техника. Спо-
ред информация в сайта ѝ тя разполага със записи на око-
ло 11000 музикални творби. Новите медийни възможнос-
ти са стимул за превръщането ѝ във виртуална енцикло-
педия за класическа музика. 

Моите анализи са основават именно на събрани дан-
ни на компанията NAXOS, с онлайн достъп (https://www.
naxos.com), които обработвам. така от посочени около 
1600 филма, в които се използва композиторска музика, 
установих, че има 14916 филми с 203 музикални фраг-
мента от творби на Бетовен17. Кинотворбите са създаде-
ни между 1940 и 2020 година, т.е. във всички периоди от 
развитието на звуковото кино (без началното десетилетие 
от неговото утвърждаване). Болшинството от филмите са 
англоезични – американски, английски, австралийски, 
канадски. Има отделни заглавия на японски, европейски, 
испанско-мексикански продукции. Сред режисьорите са 
имена на бележити творци – Жан Люк Годар, Лукино Вис-

16 Само четири от тях са анимациионни и два – документални. 
останалите са игрални.
17 classical Music in Movies NAXOS. https://www.naxos.com/
musicinmovieslist.asp?letter=A (посетен на 20 юли 2020).
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конти, Стенли Кубрик, братя Коен. Сред знаковите фил-
ми, в които са вплетени силно въздействащи творби от 
различни жанрове на Бетовен, са: „Една омъжена жена“ 
(1964)18, „Портокал с часовников механизъм“ (1971)19, 
„човекът, който не беше там“ (2001)20, „Речта на краля“ 
(2010)21. Жанровете в киното, в които се използва музика 
от произведения на Бетовен, са много разнообразни. След 
моя справка за всеки един от филмите с музика на Бето-
вен в IMDb (Internet Movie Database – https://www.imdb.
com), Филмотеката на DEFA (DEFA Film Library – https://
ecommerce.umass.edu/defa/film), YouTube и други онлайн 
ресурси установих, че техният жанров диапазон обхваща 
филми, определени като: комедия, черна комедия, драма, 
романтична драма, уестърн, приключенски, екшън, кри-
минален, фантастика, фентъзи, трилър, мюзикъл и др. 
Използваните около 1600 примера с много широк спек-
тър от разновидности на филми по години на създаване, 
жанр, режисьор, традиции в киното и в другите изкуства 
показват представителна извадка за функционирането на 
композиторската като цяло и конкретно на музиката на 
Бетовен като част от класическите образци в кинематог-
рафичен контекст.

След анализа ми на бетовенови композиции в систе-
матизираните за изследване игрални филми се очертава 
пъстра картина на жанрове и творби. Установявам, че в 
тях се използват фрагменти на произведения от всички 
основни жанрове за композитора – симфонии, сонати, 
концерти, квартети. Най-често звучат части от негови 
симфонии (81 примера) като сред тях липсват откъси от 

18 Une femme mariée – игрален филм, 1964, Франция, Anouchka 
Films, Orsay Films, реж. Jean-Luc godard. 
19 A clockwork Orange – игрален филм, 1971, Великобритания и 
САЩ, Warner Bros., Polaris Productions, Hawk Films, реж. Stanley 
Kubrick. 
20 The Man Who Wasn’t There – игрален филм, 2001, Великобритания 
и САЩ, good Machine, gramercy Pictures, Mike Zoss Productions, 
реж. Joel et Ethan coen. 
21 The King’s Speech – игрален филм, 2010, Великобритания, САЩ 
и Австралия, See-Saw Films, The Weinstein company, UK Film 
council, реж. Tom Hooper. 
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симфонии № 1, 2 и 4, т.е. произведения по-малко изпъл-
нявани и не много известни сред широка публика. Пред-
почитани са симфония № 9 (27 примера) и симфония № 
5 (24 примера). По-рядко се включват симфония № 6 (13 
примера) и № 7 (10 примера), а най-малко – симфонии 
№ 3 (5 примера) и № 8 (2 примера). тази скала на попу-
лярност на бетовеновите симфонии се потвърждава и от 
степента на използването им в друг контекст, както и в 
други видове синтез – например в хореографски поста-
новки. Сред силно въздействащите филми със симфонич-
на музика на Бетовен, съответстваща на драматургията в 
ключови сцени, е „Речта на краля“. В него върху втората 
част Allegretto от симфония № 7 постъпателно се развива 
речта на крал Джордж VI, с която се деклара влизането на 
Великобритания във Втората Световна война. Музиката 
засилва психологическия контекст на ситуацията и илюс-
трира състоянието на героя.

Сонатите за различни инструменти са другите най-
често звучащи композиции на Бетовен във филмите (48 
примера за пиано, 4 за цигулка и 2 за виолончело). Кла-
вирните сонати също предоставят много разнообразен 
материал за филмовите партитури. В направената фил-
мова селекция са използвани фрагменти от 13 сонати от 
всичките 32 за пиано. от тях също се налагат няколко по-
често предпочитани. Като любими се очертават сонати № 
8 „Патетична“ (14 примера), № 14 „Лунната соната“ (13 
примера) и № 23 „Апасионата“ (8 примера). Сред другите 
избрани са клавирни опуси от всички творчески периоди 
на композитора – от първите сонати (№ 1 и № 3) до най-къс-
ните (№ 30 и № 31). от изборите за озвучаване и подкрепа 
на конкретна сцена с бетовенова композиция ще посоча 
включването във филма „Ема“ (202022) по едноименния ро-
ман на Джейн остин на „Апасионата“, втора част Andante 
con moto. В случая музиката е в синхрон с разкаянието на 
главната героиня за нейното грубо и надменно поведение 
и отговаря на състоянието на наранения от нея персонаж. 

22 Emma – игрален филм, 2020, Великобритания, Working Title 
Films, Blueprint Pictures, Perfect World Pictures, реж. Autumn de 
Wilde. 
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освен това подбраната музика (както и другите образци в 
кинолентата) е от същия исторически период, в който се 
развива действието, т.е. създава се исторически контекст с 
адекватна звукова образност и технологически се осъщес-
твява връзка между две филмови сцени.

от другите творби на Бетовен клавирните и цигул-
ковия концерти също намират място в драматургията на 
редица кинотворби (23 примера). от тях най-предпочи-
тан е концертът за пиано № 5 „Императорът“ (13 приме-
ра). В реализираните филмови продукции се наблюдава 
интерес и към композиции на Бетовен за камерни съста-
ви. Сред тях са 6 струнни квартета, клавирно трио, трио 
за струнни инструменти, клавирен квинтет. В подбора от 
клавирни творби за филмовите продукции са включени и 
миниатюри за пиано. Багатела в ла минор („Für Elise“) е 
още една от най-експлоатираните пиеси в киноиндустри-
ята (16 примера). Майсторското произведение на Вискон-
ти „Смърт във Венеция“ (1971)23 по романа на томас Ман 
използва тази багатела в сегмент от около осем минути. В 
неговата драматургия се кадрират (накъсват) и моделират 
темпово фрагменти от началото на тази клавирна компо-
зиция. Резултатът на филмовото разгръщане в тези осем 
минути е разсредоточен между синхрона на музика, дейс-
твие, състояние, внушение и контраста на музикалния 
образ с подтекста на случващото се. В музиката на други 
филми спорадично се включват още творби на Бетовен 
– фрагменти от „Фиделио“, увертюрите „Егмонт“ и „Ко-
риолан“, „Missa Solemnis“, части от „christus am Olberge“ 
/“Христос на Елеонската планина“/, 32 вариации за пиано 
и др.

В киното отпратките към гениалния творец са и от 
друг порядък. Ето някои от тях с пряко отношение към 
изкуството му. Бетовен е представен като председател на 
жури от бележити композитори в рая (заедно с Брамс, Ваг-
нер, Лист, Паганини, чайковски, Шопен). Според филмо-
вата фабула негова задача е да ръководи оценяването на 
таланта на известен американски музикант и диригент, 

23 Morte a Venezia – игрален филм, 1971, Италия и Франция, Alfa 
cinematografica, Warner Bros., PEcF, реж. Luchino Visconti. 
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който след взискателно отсъждане е акламиран от посо-
чената звездна музикантска комисия („Heavenly music“ 
/“Небесна музика“/, 194324). Бетовен е и огромно тромаво 
куче, което харесва музиката на композитора и с удовол-
ствие отговаря на „темата на съдбата“ от симфония № 5 
– така получава своето име (Бетовен 1 – 5, 1992 – 200325). 
Музиката на Бетовен е представена метафорично и като 
вирус, който поставя високи изисквания за професиона-
лизъм, обсебва и възпламенява световноизвестен музи-
кант и диригент (прототип е южнокорейски музикант), но 
заедно с това вдъхновява, сплотява и преобразява провин-
циален оркестър в един от най-популярните корейски се-
риали отпреди десетилетие – „Вирусът Бетовен“ (200826). 
Посочените примери са няколко, но представят значения 
и символи, с които се свързва творческата личност на Бе-
товен и музикалното му наследство.

В съвременния свят често се правят класации спо-
ред количество употреби, продажби, скорости. В графа 
„най-много...“ се изчисляват брой изпълнения, количест-
во продадени музикални композиции, суми за покупка на 
произведения на изкуството и дори предмети, принадле-
жали на знаменитости. често се задават въпроси кои са 
най-слушаните, най-изпълняваните или най-много изпол-
званите музикални творби. Културните индустрии стиму-
лират такива класации и се възползват от тях. Данни от 
подобни статистики закрепват статут на най-търсени, най-
любими, разбирани и като най-печеливши произведения 
на изкуството. така се оформят музикални символи, които 
стават емблема за конкретен творец и въплъщение на него-
вото творчество. Случаят с музиката на Бетовен не прави 
изключение в тази посока на комерсиализиране и включва-
не в печеливши културни и творчески индустрии.

24 Heavenly music – игрален филм, 1943, САЩ, Metro-goldwyn-
Mayer, в ролята на Бетовен Stеven geray, реж. Josef Berne.
25 Beethoven – игрален филм с четири продължения, 1992, 1993, 2000, 
2001, 2003,САЩ, Universal Pictures, Northern Lights Entertainment, 
Universal Family and Home Entertainment, реж. Brian Levant, rod 
Daniel, David Mickey Evans, Mark griffiths.
26 Beethoven Virus/Betoben baireoseu – сериен филм, 2008, Южна 
Корея, Kimjonghak Production co., реж. Lee Jae-kyoo, 18 серии. 
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Върху систематизираната и анализирана информа-
ция, в т.ч. и от базата данни NAXOS ще направя няколко 
извода. Музиката на Бетовен е много предпочитана от ки-
ноиндустриите, когато се използват композиторски твор-
би. В това изследване анализите се отнасят до игрални 
филми, създадени главно в определяния като англоезичен 
свят (в него английският език е основен или най-изпол-
зван втори език за повече от два милиарда население и 
затова се посочва за най-разпространен в света в начало-
то на двайсет и първото столетие27). около десета част от 
всички посочени музикални примери разчитат на мощно-
то въздействие на бетовеновата музика. тя намира място 
във всички основни филмови жанрове – както в характер-
ни с драматичност и конфликтност, така и в комедийни. 
този факт показва универсалната същност на музиката 
на Бетовен. В многопластовото творческо наследство на 
композитора може да се подбере музика за всякакъв вид 
филмово действие и образ, време и пространство. Ши-
рокият спектър от идеи и емоции в творбите на Бетовен 
продължава да въздейства силно върху съвременния чо-
век – творбите му остават актуални и вълнуващи, като до-
развиват идеи, тематика и ситуации, характерни за съвре-
менността. те са в синхрон с образи и чувства, изживява-
ни чрез екранното изкуство, и явно се вписват убедително 
и извън контекста на времето, в което живее композитора. 
Затова вероятно темата за личноста на Бетовен и неговата 
музика са толкова конвертируеми в много и най-разнооб-
разни кинотворби. това се случва в продължение на седем 
десетилетия. Може да се говори за негови емблематични 
музикални произведения, които символизират творческия 
му гений и са в по-голямо обръщение в продуктите на ки-
ноиндустрията. Най-популярни сред тях са Пета и Девета 
симфония, следвани от клавирните сонати „Патетична“, 
„Лунна“, „Апасионата“, петият клавирен концерт и „Für 
Elise“. те се тиражират като бетовенова запазена марка 
и чрез киноиндустрията. Функцията им е най-различна 
– историческа илюстрация на филмовото повествувание, 

27 Crystal, David. English as a global Language. cambridge: cam-
bridge University Press, 2003, p. 17.
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псхологически подтекст, синхрон с или контраст на дра-
матургичното развитие, фон, разделяне или свързване на 
филмови кадри.

Прочитите на Бетовен в нов контекст са продикту-
вани от промените в битието и културата на съвременния 
човек с помощта на нововъведения в изкуството и тех-
нологиите. Професионалистите ги възприемат понякога 
като профанизация, като посегателство на иконичния об-
раз на композитора, но за широката аудитория това може 
да е възможност неговата музика да бъде чута, запомнена, 
да провокира по-задълбочен интерес и да не потъне в заб-
вение. Съществува ли друг сценарий – името Бетовен да 
се свързва единствено със санбернар, така както за някого 
Леонардо, Рафаело, Донатело и Микеланджело са само 
костенурки нинджа? Възниква въпросът за ролята на 
професионалистите и как те да се включат в определена 
реалност за разпространение и възприятие на културно-
историческото наследство, която вече е факт.

Франц Клайн (1779 – 1840)
Бюст на Бетовен, 1812
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Проф. д-р Емилия Коларова
Национална музикална академия
„Проф. Панчо Владигеров“

ЛиЧносттА нА ЛУдвиГ вАн Бетовен 
в РАнните БъЛГАРсКи 

МУЗиКАЛноПедАГоГиЧесКи 
и МУЗиКАЛносПРАвоЧни иЗдАниЯ  

Всеки юбилей поражда стремеж да огледаме и да се 
огледаме в изминалото време; да се опитаме отново да 
прецизираме и осмислим известните факти и процеси; да 
подредим в хоризонтал и вертикал събитията; да очерта-
ем връзките между тях; да формулираме изводи и да се 
подготвим за предизвикателствата на новите десетиле-
тия, до следващия юбилей. 

250-годишнината от рождението на Лудвиг ван Бе-
товен е ново предизвикателство към музикалната исто-
риография да насочи изследователското внимание към 
могъщото въздействие на този универсален гений, което 
въздействие властно продължава да озвучава дори под-
чертано технологичния ХХI век. През 2020 целият свят 
очаквано отдава почит към титаничната мощ на негово-
то изкуство със серия от великолепни онлайн концерти 
и сценични постановки; с авторитетни конференции и 
семинари; с новоиздадени видео и звукозаписи, които 
представят емблематични изпълнителски постижения от 
различни школи и генерации. Сякаш изкуството е очаква-
ло именно този юбилеен момент, за да ни поднесе ново 
съпреживяване на блясъка на една отминала епоха в ус-
трема ѝ към бъдещето. тук ще припомня, че това вече е 
факт. През 1977 космическият апарат „Вояджър“ отнася 
в космоса златна плоча, която съдържа фрагменти от V 
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симфония и от Струнен квартет № 13, оп. 130 на Бето-
вен. така конвенциите на времето отстъпват пред маги-
ята на личността. Вдъхновение за едни, утопия за други, 
мега-звезда за трети – композиторът се превръща в ре-
ална съвременност чрез днешните интерактивни продук-
ции, чрез интернет стрийминга на неговата музика, чрез 
включването ѝ във видеоигри и електроакустична среда  
или чрез изкуството на графитите – т.е. в част от глобали-
зиращия се свят и информационното общество. 

Златната плоча в Космоса 
  с музика на Лудвиг ван Бетовен

Настоящият текст е опит да се коментира актуалната 
юбилейна тема от позицията  на българската музикална 
култура в нейната ранна, от края на ХIХ и началото на ХХ 
век рецепция на личността на Лудвиг ван Бетовен като 
творец на своето просветителско класицистично време, 
който като композитор, мислител и визионер успява да 
прозре в следващите епохи. Причината да се връщаме от-
ново и отново към този начален етап в изграждането на 
националната ни професионална музикална школа е ог-
ромната отговорност и ангажираност на тогавашните ни 
дейци, които целенасочено, с ясна стратегия за бъдеще-
то създават и укрепват стабилни традиции и проектират 
тяхното развитие десетилетия напред. В опознаването 
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на онази динамична, пъстра и шумна картина на музи-
кално творчество и изпълнителство мястото на педагога 
често е на последния ред. Като че ли пропускаме факта, 
че блясъкът на изпълнителската сцена е предшестван от 
години на системно обучение, в което ролята на теоре-
тичната подготовка е безспорна. В този контекст се от-
кроява значението на задължителния (и затова априори 
някак естествено възприеман просто като необходимост) 
академичен ресурс, благодарение на който се осъществя-
ва музикалнообразователният процес в цялата му пълно-
та – теоретичните пособия. Именно те подпомагат онова 
„проглеждане“ в духовния свят на изкуството, което дава 
простор на младия талант. 

Удивително е как първите ни музикални дейци пред-
видливо „снабдяват“ любители, ученици, а по-късно и 
студенти в Академията с необходимата литература. тук на-
блюдаваме широк спектър от чужди, преводни и български 
материали – учебници за различно ниво на музикално обу-
чение, справочници, енциклопедични издания, музикални 
речници и ръководства. Днес е трудно да систематизираме 
достъпните пособия по значение в единна йерархична таб-
лица. Но със сигурност можем да отбележим, че в контекс-
та на социокултурната ситуация в България от края на ХIХ 
– началото на ХХ век тази литература като цяло запълва 
огромна празнина в отвореното към света съзнание на бъ-
лгарина. Ако в сферата на училищното образование и в 
полето на изпълнителството (вокално и инструментално, 
хорово, солово и оперно) музикалнокултурните процеси се 
разгръщат изключително динамично, то в професионална-
та музикалнотеоретична подготовка практиките тепърва се 
конструират. от днешна гледна точка нейната значимост е 
огромна във връзка с факта, че като подбор и съдържание 
тези издания фиксират рецепцията, отношението и интер-
претацията на цялостната вековна европейска музикална 
традиция, в това число и творчеството на Бетовен. 

Да се анализират в детайли всички известни изда-
ния е сложна задача, тъй като някои от тях фигурират като 
заглавия, но отсъстват в библиотеките като конкретен ма-
териал. Ето защо тук ще се спрем на онези първи опити 
(първи не само като времеви диапазон, но и като начал-
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ни стъпки на просветителска дейност), които въвеждат 
музикалноисторически и музикалнотеоретични знания на 
различни нива на музикално възпитание – любители, уче-
ници, гимназисти�. Колкото до следващото ниво – студенти 
в създадената през 1921 Музикална академия, по-подробен 
обзор на учебните пособия от български автори дава Анда 
Палиева в своя доклад „Европейски аспекти на музикално-
то образование в ДМА – поглед към началото“2. 

През 1890 Георги Байданов (1853 – 1927) издава в 
Пловдив „Кратък учебник по музиката“, част I, теоре-
тическа.

� Всички представени в доклада издания са от хранилищата на 
библиотеката в НМА. Подбрани са теоретични и исторически по-
собия на български език, които съдържат различни по характер и 
предназначение материали за Бетовен. Селекцията е ориентирана 
към възможно по-ранна библиография, която вероятно фигурира в 
библиотеката на НМА още от момента на създаване на институци-
ята през 1921. Нейните хранилища съдържат и други ценни книги, 
закупувани или дарявани в по-късно време (Вж. Павлова, Ина. 
Редки и ценни издания в библиотеката на НМА, ч. І. – В: Алманах. 
Година 8. София: 2016, с. 347 – 358.
2 Палиева, Анда. Европейски аспекти на музикалното образование 
в ДМА – поглед към началото. – В: Научна конференция 85 години 
Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“. 
София: с. 9 – 17.

По това време Байданов е 
учител в Пловдивската реална 
държавна гимназия. В няколко-
то раздела на учебника той внася 
теоретични и музикалноистори-
чески знания, в които успешно 
функционира съществуващата 
европейска терминология. Пра-
вят впечатление множеството 
ръкописни бележки под линия и 
нотни примери, които надграж-
дат и обогатяват основния текст. 
Изучаването на музиката е про-
цес, в който се учат и ученици, 
и учители. Вероятно активната 
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педагогическа практика на Байданов е причина за тези 
допълнения. той включва фрагмент от творчеството на 
Бетовен във II раздел на пособието, „Музикални откъси“, 
който съпътства теоретичната подготовка и по-специално 
музикалните диктовки. този откъс е едногласната песен 
„Гиздава птичка“ с превод на български език. В целия 
учебник не откриваме словесен текст за виенския класик. 
Но на с. 49 Г. Байданов дава бележка под линия, която 
маркира вече усвоен материал за композитора, за епоха-
та и произведенията му. това личи в поставените пред 
учениците въпроси, насочени към преговор. Вероятно 
педагогът има същия подход и към останалите включени 
европейски автори, сред които са обер, Гретри, Росини, 
Бизе, Масне, Верди и др. Акцентирайки върху теоретич-
ните знания (нотно писмо, темпо, метроритмика, тонал-
ности, хармония, модулация и др.), Байданов запознава 
и с историческото развитие на музиката чрез творби на 
добре подбрани чужди композитори, добавяйки свои и на 
Ем. Манолов песни. 

В този ранен учебник 
по музика откриваме и още 
един белег на българската 
музикална култура и ней-
ните творци – съзнанието 
за приемственост, за част 
от една духовна общност, 
за служене, за мисия, която, 
започнала назад във време-
то, вече има своите успеш-
ни дейци. Именно така зву-
чи текстът с посвещение 
на учителя янко Мустаков 
(1842 – 1881), друга светла 
личност в националната ни 
културна история. 
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През 1895 в Русе из-
лиза още едно издание – 
„Учебник по музиката“ 
от Карел Махан (1967 
– 1935). 

По това време Ма-
хан е учител в Ломското 
държавно педагогическо 
училище. Пособието е 
предназначено за широк 
спектър учебни заведе-
ния – педагогичски, гим-
назии, семинарии, както 
и за „самоучение“. При 
това изданието е одоб-
рено и препоръчано от 
Министерството на на-
родното просвещение. В 
предговора авторът уточнява, че учебникът е бил готов 
три години по-рано, т.е. почти едновременно с този на Г. 
Байданов. това от своя страна свидетелства за вече на-
белязана обща стратегия в музикалното ни образование, 
подкрепяна от държавните институции. 

Пособието съдържа ясно разграничени теоретични, 
исторически и методически раздели. Махан акцентира 
най-вече върху теоретичните знания, но засяга и естети-
чески, стилови и жанрови проблеми. Именно в този кон-
текст той представя отделните епохи и значимите компо-
зитори, сред които и Бетовен. Сведенията за него са лако-
нични, както впрочем и за останалите виенски класици. 
Интересен е подходът на автора, при който той маркира 
отделните епохи най-вече чрез имената и заслугите на 
избраните композитори. така при Бетовен се отбелязва 
жанровата пълнота на творчеството му и неговото класи-
цистично съдържание. 

тук ще спомена едно пособие от 1909 – „Ръководс-
тво за изучаване основата на музиката“ от иван Ка-
сабов, по това време капелмайстор при Х родопски полк. 
Касабов е добре образован музикант, който последова-
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телно дирижира няколко военни оркестъра в Пловдив, 
Хасково, София. Именно в Хасково той издава това ръ-
ководство, в което основна тема е елементарната теория. 
Но паралелно с нея авторът подчертава огромното значе-
ние на история на музиката, която разкрива „появяването 
и постепенното развитие на музиката, нейните гениални 
представители в разните епохи“3. Самата интерпретация 
на тази музикална дисциплина, видяна в нейната обемност 
и пълнота, буди интерес. Капелмайстор Касабов, един от 
аранжорите на химна „Шуми Марица“ за обявен конкурс 
през 1925, вероятно е имал знанията и капацитета да пред-
ставя музикалноисторическа проблематика. За жалост, той 
не включва подобни теми в даденото пособие. 

Едно от редките чуждестранни заглавия е „история 
на музиката“ от проф. Л. А. сакети (1852 – 1916) в пре-
вод на янко Иванов (изд. 1919)4. 

Л. А. Сакети е автор на множество изследвания, сред 
които се открояват „очерк всеобщей истории музыки“ 
(1882, 2 изд. 1891, 4 изд. 1912, 400 стр.) и „История музыки 
всех времен и народов“(1913, 296 стр. с илюстрации). тео-
ретик и инструменталист, руският музиковед е с подчертана 
ерудиция в различни музикалнокултурни области. Неговите 
трудове се отличават с фундаменталност на проблематика-
та, систематичност на изложението и документалност на 
фактолгията, включват и подходящи илюстрации. Вероятно 
тези ценни професионални качества привличат янко Иванов 
към руския източник, което само по себе си е отличен атес-
тат за неговата собствена висока културна взискателност. В 
неговия превод личността на Бетовен присъства в един по-
редуциран в сравнение с оригинала вид, но все пак успява 
да се открои обликът му на един от най-великите класици 
в музиката. Любопитно е да се проследи как руският автор 
от италиански произход представя западноевропейската 

3 Касабов, Иван. Ръководство за изучаване основата на музиката. 
Хасково: 1909, Предговор. 
4 Ливерий Антонович Саккетти преподава история на музиката, ес-
тетика и хармония в консерваторията в Санкт-Петербург от 1878. 
При него изучава източно пеене българският композитор и музико-
вед Петър Динев (1911 –  1915).
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традиция, какви акценти 
поставя, кои творби под-
бира. При всички случаи 
това издание е на високо 
европейско професио-
нално ниво, което дава 
нова академична насока 
на научната мисъл и му-
зикалнопедагогическата 
дейност у нас, реализира-
ни в рамките на обучени-
ето в НМА. 

Малко по-късно, 
през 1924, се появява още 
един превод на музикал-
но-историческо пособие 
– „история на музика-
та“ от Хуго Риман (1849 – 1919), което е в малък, джобен 
формат. Редукцията на оригиналния първоизточник до обем 
от 47 страници го сближава по-скоро със справочно изда-
ние, което отчетливо, но твърде лаконично представя исто-
рически периоди и епохи в развитието на музиката. тук са 
включени и важни дати, свързани с подбрани творци. Сред 
тях мястото, отделено на Лудвиг ван Бетховен е забележимо, 
но недостатъчно с кратката характеристика „майсторът, кой-
то раздвижи най-възвишените чувства на човека“5.

Съвършено различна е концепцията на друго ориги-
нално справочно пособие от български автор – „илюст-
рован музикален речник“ от иван Камбуров (1883 –
1955). това солидно издание от 1933 със своите 816 стра-
ници се базира на публикации на авторитетни западно-
европейски музиколози, посочени в предговора – Риман, 
Аберт, Бремер и др. Авторът включва многобройни музи-
кални термини и понятия, десетки имена от музикалната 
история, както и прецизно подбрани илюстративни мате-
риали. Днес, от дистанцията на отминалите близо девет 
десетилетия от издаването, можем да потвърдим огром-
ната заслуга на Камбуров в „отразяването“ на най-важни-

5 Риман, Хуго. История на музиката. София: 1924, с. 41. 
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те и актуални тогава научноизследователски парадигми 
както по отношение на документалната фактология, така 
и на нейната интерпретация. Личността на Бетовен тук е 
представена в цялата титанична мощ на твореца и в дуа-
листичната природа на човека6. текстовете на Камбуров 
интригуват и подканват тогавашния български читател да 
се превърне в слушател и любител на музикалното изкус-
тво. Впрочем, просветителската дейност в края на ХIХ 
и началото на ХХ век е една от основните в сферата на 
музикалното възпитание у нас. организираните в малки 
и големи населени места сказки и беседи като форма на 
музикално-културно ограмотяване в широкия спектър на 
диалога традиция – модерност запознават с изградената 
европейска и изграждащата се българска традиции. Из-
дание като „Илюстрован музикален речник“ със своите 
пълноценни енциклопедични знания не само подпомага 
професионалното музикално образование, но и активно 
стимулира любителската изпълнителска практика. 

Последен щрих в темата за личността на Бетовен, 
представена в ранните български музикалнопедагогичес-
ки и музикалносправочни издания, внася „история на 
музиката“ (1946) от Янко иванов (р. 1890). 

 

6 Камбуров, Иван. Илюстрован музикален речник. София:1933, с. 
65 – 69.

Получил професионал-
но музикално образование в 
Русия и Германия, я. Иванов 
е учител със солидни знания, 
които систематизира в учебно 
пособие. от неговата автобио-
графия става ясно, че първото 
издание е осъществено през 
1939. твърде вероятно е мно-
го по-ранният превод на из-
следването на Л. Сакети да се 
е превърнал в допълнителен 
стимул за оформяне на своя 
собствена музикална летопис. 
още повече, че сред първоиз-
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точниците той посочва трудове на проф. д-р Е. Шмит, Х. 
Риман и Л. Сакети7. Авторът изгражда ясна и стабилна 
музикално-историческа периодизация в духа на домини-
ращи в този период идеи – история на музиката не е ис-
тория на творците и хроника на техните произведения, а 
е преди всичко „история на музикалния стил“8. от тази 
позиция я. Иванов последователно проследява появата 
и развитието на тенденции, процеси и жанрове от древ-
ността до съвременността. Интересно е, че личността на 
Бетовен е разгледана не в рамките на епохата на класициз-
ма (там са Хайдн и Моцарт), а е обвързана със събития от 
втората половина на ХVIII век, с Френската революция. 
явно духът на генералната промяна, която носят истори-
ческите събития, е проектиран и върху творчеството на 
виенския класик. А може би неговото ярко новаторство е 
аргумент той да бъде съотнесен към други идеи, прости-
ращи се далеч напред след Просвещението. 

темата за рецепцията на Бетовеновата естетика, 
стил и творчество в младата професионална българска 
музикална култура посредством теоретични изследва-
ния и публикации поставя един по-генерален въпрос за 
рецепцията на европейската традиция, за механизмите 
на нейното проникване, за динамичните междукултурни 
диалози, които обгръщат или провокират тези процеси.

7 иванов, янко. История на музиката. София, 1946, с. 145.
8 Пак там, Предговор.
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Проф. д-р Елена Кутева
Национална музикална академия
„Проф. Панчо Владигеров“

Бетовеновите 
ПРедиЗвиКАтеЛствА 

КъМ МУЗиКАЛните ПРАвиЛА 
нА съвРеМието МУ

Всеки гений – композитор, художник, писател, пося-
га към установените закони в изкуството на своето време. 
това май влиза в свише подадените му задачи: да про-
зре, да предвиди и в края на краищата да прокара своя 
пътека, стъпките върху която са вече стъпки в бъдещето. 
И, бидейки класик на своето време, същевременно да се 
превърне не само в пророк, но и във вече пребиваващ, 
живеещ в бъдещето на изкуството.

такъв гений безусловно е Бетовен. Ние го величаем 
като велик представител на виенската класика, но ако се 
взрем в музиката му внимателно, и ако, не дай Боже, опи-
таме да влезем в кожите на някои от неговите съвременни-
ци, ще открием един свят на „нарушения“, които за нас са 
прекрасни, но за онези – неговите съвременници може би 
са били ужасни. И всяко едно, и всички едновременно, съз-
дават изключителната красота и въздействие на една съвър-
шенно композирана музика, на една гениална музика.

И както в музиката от последните 3 – 4 столетия ко-
мандирът е хармонията (независимо дали вече частично 
е стъпила върху класическата мажоро-минорна система 
при Барока или е самата тя, или пък  представя разши-
рената дванайсеттонова тоналност, или пък даже е вече 
атоналната музика, а още повече сериалната дванайсет-
тонова система), „полицаят на кръстовището“ командва 
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разгръщането на музиката, командва изграждането на 
композицията, на структурата, на архитектониката. 

Затова ще се спра (не подробно, разбира се) на някои 
взаимовръзки между хармония и форма, които със своята 
„необичайност“ допринасят за съвършенството на Бето-
веновата музика. 

Да започнеш симфония в друга тоналност? И то 
първата си симфония? Да започнеш встъплението с до-
минанта към фа-мажор, когато основната тоналност ще е 
до-мажор? Е, наистина има „извиняващи“ обстоятелства: 
1) това е началото на встъплението (но все пак и началото 
на цялата симфония) и 2) много бързо се въвежда ред, 
т.е. слушателят разбира, че това е било просто странична 
доминанта и че все пак тоналният център на симфонията 
е до-мажор. Слушателят забравя бързо за нарушението, 
обезпокоило вътрешния му класически усет. обаче нару-
шението си е нарушение, нали! 

Ето още един пример от по-ранното творчество: 
клавирна соната Фа мажор № 6, I част. Има правило: реп-
ризата на класическата сонатна форма започва с връща-
не към центъра, към главната тоналност. Репризата въз-
становява тоналното равновесие, завъртайки ни обратно 
в сферата на центъра, който ние отдавна сме забравили. 
Драматургията на сонатната форма ни отвежда от центъ-
ра все по-далеч: през  доминантовата тоналност на вто-
рата/ите тема/и и заключението на експозицията, към все 
по-далечните субдоминантови сфери, царстващи в разра-
ботките. И, вървящо паралелно с методите на разработъч-
ност, това разгръщане създава движението и динамиката 
на формата. Ние отдавна сме забравили кой е центърът в 
тази драматургия на отдалечаване от него; а и експозици-
онните теми се подлагат на най-различни промени и де-
формации, а може да се появят и нови участници – епизо-
дични теми. Ако се остави инерцията на бягството, няма 
да може въобще да се върнем към главната тоналност и 
да се възстанови равновесието – тонално и тематично. И 
за да се върнем към него, идват на помощ предиктовите 
дялове, в които най-после отново зазвучава доминантата, 
напомняйки ни кой командва парада тук. И това е основ-
но класическо правило: доминантите (доминантовите то-
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налности)  подготвят възстановяването на равновесието 
на формата в централизираната класическа мажоро-ми-
норна система. Но да се върнем към първата част на 6-та 
соната. След натрупаните музикални събития в разработ-
ката – тематично и тонално разнообразие, което очевидно 
отдалечава все повече от центъра, се възвръща главната 
тема. Но как? тя просто започва в друга тоналност – ре-
мажор. това нима е реприза? Да, това е тематична реп-
риза. Но когато започва тоналната реприза главната тема 
вече звучи не от своето начало, а от второто изречение на 
периода. т.е., тематичната реприза е в друга тоналност, а 
при тоналната темата вече звучи като продължение.

Далеч преди грандиозната – последна, Девета симфо-
ния, репризата в първата част на която започва на кулми-
нацията от разработката, но първо не в ре-минор, а в ре-
мажор, и второ, със звучащ най-неустойчивия тон на едно 
тризвучие – терцовият, в баса! Бетовен като че ли подготвя 
това „нарушение“ още в ранната  си клавирна соната? 

Случаите са безброй. Но във всичките съзираме едно 
много щателно боравене с музикалния материал на всички 
равнища и от всички категории. Всеизвестно е обаче, че 
Бетовен изключително внимателно е обработвал, понякога 
отново и отново, своите музикални идеи, докато намери 
най-съвършенната форма за обличането им. И затова не 
случайно той е един от малкото композитори, съграждащи 
даже най-сложните си произведения, спазвайки желязното 
архитектонично правило на златното сечение или значени-
ето на петата осма от постройката. Изумителен усет за ба-
ланс и съразмереност на структури, в абсолютен синхрон 
с всички други изразни средства: не само хармонията, но и 
метроритмика, и оркестрация, и динамика!

Да хвърлим поглед към Седма симфония, симфо-
нията чиято първа част е недраматична сонатна форма, 
без особени контрасти, обединена от остинатна ритмична 
формула. Вслушвайки се внимателно в музиката, откри-
ваме удивително находчив начин за обединение на целия 
сонатно-симфоничен цикъл. тоналният план на цикъла е: 
I част – ла мажор, II част – ла минор, III част – фа ма-
жор, IV част – ла мажор. Всичко е в рамките на прили-
чието, като се изключи Скерцото. Неговата тоналност е 
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доста далечна на основната (включително и като цвят): 
бемолният фа мажор и диезният ла мажор. Как обаче Бе-
товен хвърля обединяващи цикъла лъчи. Началната тема 
на Скерцото структурно представлява осемтактов период 
от типа с повторен строеж, модулиращ в допълнението 
от фа мажор в ла мажор. Втората част на трипетделната 
форма (Assai meno presto) е в ре мажор. И всъщност тонът 
„ла“ се оказва основната ос, около която се завърта цялата 
тонална и естествено, и структурна организация. Лъчите 
на тона „ла“ се разпръскват върху центъра – основен тон 
на ла мажор, върху първата част на Скерцото – терцов 
тон на фа мажор и върху втората му част – квинтов тон 
на ре мажор. Ако внимателно се вслушаме върху отделни 
детайли на симфонията, ще открием удивителни връзки и 
арки между теми и тоналности на отделните части.

Ръкавицата към съвременниците си обаче Бетовен 
хвърля, мисля, с третата си симфония „Еройка“. Прос-
то той предизвиква слушателите си, без да им даде въз-
можност да си поемат дъх и да осмислят и смелят чуто-
то, заливайки ги вълна след вълна с изумителни звуци и 
хармонии, облечени в уж обичайни, но същевременно 
съвършено като че ли нови тонални последования и те-
матични образи, излети в прекрасно съчетани и логично 
следващи една ясна динамика конструкции. И, разбира 
се, симфонията е била посрещната на нож. И знакът за 
това, че нещо ще се случи, е още в седмия такт с появя-
ването на до-диезът във виолончелите. това след в двата 
встъпителни такта повторения ми-бемол мажорен акорд 
(основната тоналност, нали?). И тръгват необичайности-
те. Главната тема на първата част е период с три полуиз-
речения с еднакво мотивно съдържание. Но започвайки 
второто и създавайки илюзията, че то е просто второ по-
луизречение в един период с повторен строеж (нещо съв-
сем обичайно за главна тема в сонатна форма), неочаква-
но го развива/разширява дотолкова, че то заприличва на 
среден дял в проста триделна форма. И когато го повтаря 
за трети път вече силно съкратено, то има поведението на 
реприза. Формално темата е построена като период с три 
полуизречения; поведението ѝ обаче е като на по-сложна 
структура, наподобяваща проста форма. Непосредствено 
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след нея звучи прекрасната нова нежна си-бемол мажор-
на тема – „разговор“. това втората/страничната тема ли 
е или междинна? Ако е странична, 1. – защо няма оби-
чайният преход, и 2. – какво значи динамичният и енер-
гичен прелом, последван от хоралната, не по-малко кра-
сива тема в си- бемол мажор. това втора странична тема 
ли е? Първата лирична си-бемол мажорна тема може би 
е била междинна, но ако е така, защо е доминантовата то-
налност? това е просто новият – романтичен поглед към 
структуриране на сонатната експозиция. 

Казват, че най-голямо възмущение е предизвика-
ла кулминацията в разработката. тя е огромна – цели 21 
дяла, извънредно динамична, наситена тематично, тонал-
но и конструктивно. Но в най-мощният момент чуваме 
многократно повторен, във форте, и обхващащ цялата 
вертикална фактура акорд, в който един до друг са до-бе-
мол и си-бемол. Изключително мощно и режещо ушите 
звучене на малката секунда, умножена многократно по 
вертикала. 

Шокът от първата част вероятно се е пренесъл и към 
следващите и най-вече към финала, който също нарушава 
стереотипите. Вариационната форма не е предпочитана и 
характерна за финалите в сонатно-симфоничния цикъл за 
класиката. Но и прокрадващата се триделност с лиричен 
среден дял също не е характерна за вариациите (макар и 
двутемни). Да си припомним, обаче, докъде ще доведе 
такъв тип необичайност като трактовка на цикъла – до 
грандиозния финал на Девета симфония.

Неизброими са предизвикателствата, а понякога на-
право хулиганства на Бетовен към приелата едни музикал-
ни норми публика. Необичайните хрумвания, прекрасни 
мелодии, структурирани по нов начин, съчетаването на 
теми, дялове на части и цели части, красотата на акорди и 
на тоналните игри. Бетовен ни облива със своята музика, 
вливайки в нас и нежност, и енергия, мощ. Музикални-
ят му гений всмуква и предава, понякога с изключително 
необичайни средства, като че ли космически модел на по-
рядък, сила и етика. Затова и всичките му предизвикател-
ства (към съвременниците му) чрез прекрачване на вече 
като че ли установилите се музикални закономерности на 
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ШестАЯ сиМФониЯ БетХовенА 
в КонтеКсте истоРии 

МУЗЫКАЛЬноЙ ПАстоРАЛи 

22 декабря 1808 года состоялась Академия в теат-
ре ан дер Вин. Концерт, программа которого включала 
произведения только одного композитора – Людвига ван 
Бетховена, – стал, по выражению Л. В.Кириллиной, „ав-
топортретом мастера в расцвете творческих сил“�. Среди 
прочего прозвучали две симфонии, которые были написа-
ны одновременно: F-dur’ная и c-moll’ная. тогда они зна-
чились под № 5 и № 6, впоследствии номера поменялись 
местами. Эти опусы часто трактуются теперь как некий 
диптих, обозначивший разные стороны бетховенского 
симфонизма: c-moll’ная с её почти романтическими „бу-
рей и натиском“ устремлена вперёд, F-dur’ная (в которой 
тоже есть своя „буря“) воспринимается скорее ретроспек-
тивной для нового XIX века. Как заметил Карл Неф, „Пас-
торальная“ Бетховена, „замыкающая собой множество 
пасторалей и пасторальных настроений музыки XVII 
– XVIII века“, в целом „носит отпечаток идей Руссо – с 
одной стороны, а с другой – рационалистических воззре-
ний эпохи просвещения на мудро и целесообразно устро-
енную природу“, вследствие чего „непосредственное чувс-

� Кириллина, Л. В. Бетховен. Жизнь и творчество: В 2-х томах. 
том I. Москва: НИЦ „Московская консерватория“, 2009, с. 477.
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тво природы, как оно ещё в эпоху Бетховена открылось 
романтикам <…>, заслонено ещё в Шестой симфонии на-
следием пасторальности и указанными влияниями“2. 

однако, как представляется, не всё столь однознач-
но. „Пасторальную симфонию“ Бетховена нельзя отно-
сить только к ушедшему времени: в ней есть „вчера“, „се-
годня“ и „завтра“.

вЧеРА

Само название – „Pastorale“ – вписывает Шестую 
симфонию Бетховена в определённую жанровую тради-
цию, имевшую глубокие исторические корни: традицию 
пасторали. она насчитывает около 23 веков, начиная с 
буколик Феокрита и сarmen pastorale Вергилия. В музы-
ке „метажанр“ пасторали постепенно специфизировался 
в самостоятельный содержательно-выразительный модус 
пасторальности, несущий в себе основной жанровый код, 
семантический инвариант – „человек и природа“. Харак-
терно и особое наклонение в претворении данного кода: 
поэтическое виìдение человеческого существования в 
гармоничной связи с миром при акцентировании идеалис-
тического ракурса восприятия этого существования.

В музыке пастораль проявила себя практически во 
все отраслях: церковной и светской, вокальной и инс-
трументальной, театральной и концертной. Сформиро-
вались, обогащаясь со временем собственными традици-
ями, различные типы: пастораль антикизированная (так 
или иначе связанная с античными прообразами и моти-
вами), рождественская (связанная с библейским сюжетом 
о пастырях вифлеемских), галантная (порождение эпохи 
галантного стиля) и другие3. Коснёмся лишь симфони-
ческого направления жанра, выстроив систему координат 

2 неф, К. История западноевропейской музыки. – 2-е изд. Mосква: 
Госмузиздат, 1938, с. 227.
3 о жанрово-стилевых типах европейской музыкальной пасторали 
см. Коробова, А. Г. Пастораль в музыке европейской традиции: к 
теории и истории жанра. – Екатеринбург: Уральская гос. консерва-
тория им. М. П. Мусоргского, 2007, 656 с.
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относительно „Пасторальной“ Бетховена.
Начала жанра пасторальной симфонии связаны со 

вторым из названных типов и идут от сложившихся в 
христианской церкви обычаев празднования Рождества 
– как в самом богослужении, так и в паралитургической 
практике. Рождественская пастораль, на формирование 
музыкального словаря которой влияли церковные и на-
родно-бытовые истоки, традиции рождественских пе-
сен и музицирования (здесь главным прототипом стало 
звучание итальянских ансамблей pifferari и zampognari 
– дудочников и волынщиков), разнообразно развивалась 
в искусстве европейских композиторов, в том числе инс-
трументальном. Ранний образец содержится в собрании 
„Пасторальных концертов“ Франческо Фьяменго (изд. 
1637, Венеция): это „Sonata pastorale а 4. Due Violini, Viola, 
e Trombone, т Leuto“. В XVII-XVIII вв. инструментальная 
музыка per il Santissimo Natale (к Святейшему Рождеству) 
включала сонаты и трио-сонаты, сюиты, концерты, сим-
фонии – как в виде отдельных произведений, так и входя-
щих частью в циклическую композицию. 

Наглядным презентантом такого „вчера“ в истории 
пасторальной симфонии (по отношению к бетховенской 
эпохе) можно назвать инструментальный эпизод в пер-
вой части оратории Г. Ф. Генделя „Мессия“ (1742) – № 13 
„Symphonia Pastoral (Pifa)“. Вполне программное обозна-
чение Pifa (от названия итальянского народного пасту-
шьего духового инструмента) связано с рождественским 
сюжетом о пастухах, со всей радостью простых сердец 
пришедших по благовестию ангелов поклониться Хрис-
ту-младенцу. Среди многочисленных примеров воплоще-
ния жанра в виде самостоятельной пьесы – созданная для 
рождественских праздников „Sinfonia pastorale“ Леополь-
да Моцарта (с альпхорном, g-Dur, ок. 1753)4. Музыка, 

4 В 1750-е годы у Л. Моцарта, помимо Sinfonia pastorale, появился 
целый ряд программных (или, как тогда выражались, „характер-
ных“) инструментальных сочинений: Sinfonia burlesca, Sinfonia 
da caccia, Divertimento Die Bauernhochzeit, Die Musikalische 
Schlittenfahrt, Divertimento militare cioè Sinfonia, chinesische Musik 
und Turkische Musik и др.
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связанная с традициями христианского Рождества, созда-
валась и в последующие столетия, но не в жанре именно 
„симфонии“.

сеГоднЯ

Вместе с тем, к рубежу XVIII – XIX веков форми-
руется новый тип пасторальной симфонии, отразивший 
важную модификацию жанра пасторали в целом. В евро-
пейской литературе и театре новая тенденция проявилась 
в виде перехода от ренессансной трактовки пасторали 
как прекрасного поэтизированного досуга к просвети-
тельской интерпретации эстетически привлекательного 
образа „простой жизни“ и „простого человека“. Своеоб-
разным манифестом стала маленькая опера „Деревенский 
колдун“ Ж. Ж. Руссо (1752). Руссоистского типа комедия 
переместила пастораль из буколического лесного пейза-
жа с его обществом нимф, дриад, сатиров и сильванов в 
деревню, сняв мифологический слой пасторали, но со-
хранив её идиллический ракурс изображения. 

С одной стороны, указанная тенденция влекла сни-
жение стилевого регистра (в духе pastorale rustique как 
новой разновидности жанра). С другой стороны, в ка-
честве пасторального жанра актуализируется георгика5, 
долгое время локализовавшаяся в сфере дидактической 
литературы (философского, лирического, эпического 
характера). Эти процессы сопровождались „натурали-
зацией“ (демифологизацией) пасторали, но теперь идеа-
лизм пасторали базируется на некой этико-философской 
утопии. В ней идеализирующая интерпретация природы 
как благой и разумной силы, открывающей человеку, на-
ходящемуся в гармонии с ней, путь счастья и добродете-

5 Георгика – от лат. georgicus = земледельческий, греч. γεωργικός 
= земледелец. Центральной для пасторальной георгики является 
тема „похвалы простой жизни“, сформулированная ещё в знаме-
нитом фрагменте „O fortunatos agricolas“ из II книги „Георгик“ 
Вергилия, где в немногих стихах фокусируются развитые затем 
новоевропейскими пасторалями оппозиции мир – война, деревня 
– город, здоровая простота – пагубное излишество, добродетель 
– порок  и т.д.
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ли, близка ренессансно-гуманистическому пониманию, но 
Просвещение делает акцент не столько на созерцатель-
ном постижении природы, сколько на деятельностном и 
преобразовательном (включая сюда и природу человека), 
с чем связан типичный для просветительского идеала ди-
дактический элемент. На концептах Природы и Разума, 
трактуемых как сущности неизменные и идеально-пози-
тивные, базировалась вся просветительская конструк-
ция мироздания.

Этим взглядам и оказалась созвучна георгика, оп-
ределившая наиболее перспективный вектор развития 
пасторального жанра и ставшая новой доминантой на 
данном этапе его истории. По-своему преломляя просве-
тительскую идеологию, апеллируя в качестве „естест-
венного человека“ не к аркадийским пастухам классичес-
кой буколики, а к идеализированной фигуре современного 
селянина, георгика со свойственным Просвещению нра-
воучительством раскрывала патриархальные ценности 
традиционного сельского уклада с его здоровым образом 
жизни и то, как дары Природы могут быть улучшены 
искусством человеческого труда. Характерными стано-
вились теперь окрашенные приметами современности и 
„местного колорита“ темы родной земли, забот и от-
дыха близкого к природе сельского жителя, тема само-
достаточного крестьянского быта, добродетельности 
нравов простых людей и т.д.

В качестве презентанта подобной модификации 
пасторали в музыке, маркирующей „сегодня“ по отно-
шению к Шестой симфонии Бетховена, укажем на прак-
тически современную ей ораторию Й. Гайдна „Времена 
года“ (1801), которую с полным основанием можно на-
звать пасторальной ораторией, уточнив при этом её 
жанровое наклонение, определяемое пасторальной геор-
гикой. 

В литературе не раз отмечалась близость „Пасто-
ральной“ Бетховена оратории „Времена года“ Гайдна по 
содержанию. они близки также в плане „циклизации“ 
этого содержания. Но если в оратории Гайдна представ-
лен цикл сезонов, то в симфонии Бетховена – скорее цикл 
дня: рассветное утро, пробуждение природы – знойный 
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полдень, когда так приятно укрыться в тени деревьев у 
ручья и слушать голоса птиц, – после дневных трудов 
праздничное веселье, которое прерывается внезапно на-
чавшейся грозой, – вечер, приносящий удовлетворение 
и окончанием грозы, и достойно прожитым днём. Про-
зрачны „сюжетные“ параллели двух произведений. оба 
содержат сходно воплощаемые: эпизод пасторального до-
суга, otium’а (речитатив и ария Ганны, № 16 и 17 „Лета“ 
у Гайдна – 2 часть симфонии у Бетховена), изображение 
сельского праздника с чередованием пения, танцев, игры 
на народных инструментах (№ 31 в „осени“ – 3 часть 
симфонии), музыкальная картина грозы (речитатив и хор, 
№ 18 и № 19 „Лета“ – 4 часть симфонии).

Бетховен близок Гайдну также по характеру трак-
товки пасторальной темы в духе георгики: здесь та же не-
отрывность чувства природы от нравственно-этического 
начала и ощущение связи того и другого с патриархаль-
ной народной традицией. Симфония принадлежит тому 
же направлению „натурализованной“ (демифологизи-
рованной) пасторали, причём у Бетховена ещё меньше, 
чем у Гайдна, связей с оперной галантной пасторалью, 
– преобладает народно-жанровая интонационность. Как 
и у Гайдна, образно-эмоциональному строю произведе-
ния Бетховена чуждо состояние пасторальной меланхо-
лии: радость и бодрость, как основное эмоциональное 
наклонение, определяют общий тонус симфонии, которая 
открывается выражением „радостных чувств по прибы-
тии в деревню“ и завершается „пастушьей песней“, воп-
лощающей „радостные, благодарные чувства“ (из про-
граммных заголовков 1 и 5 частей). Наконец, в произве-
дении Бетховена наблюдается и отмеченная в оратории 
тенденция к „масштабированию“ пасторальных образов: 
к восхождению от детализации и конкретики к лирико-
эпическому обобщению, связанному с процессом при-
внесения в музыкальный тематизм гимнического жанро-
вого начала. Для георгики характерно переключение от 
сосредоточенности на приватном мире чувств на более 
панорамное „вúдение“ – при сохранении общей для всей 
жанровой сферы пасторальной фокализации. Благодаря 
этому переключению изначально лирический жанр пас-
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торали модифицирутся в лирико-эпический, примером 
чему является, как и оратория Гайдна, Шестая симфония 
Бетховена6. особенно рельефны эти процессы в крайних 
частях цикла.

В коде финала симфонии тенденция художественно-
го обобщения пасторальной образности достигает высшей 
точки, причём не в „громкой“, а в „тихой“ кульминации 
(наступающей после предшествующей ей вершины-апо-
феоза, цифра „57“ партитуры). Её решение в жанровом 
отношении ассоциируется с молитвенным пением (цифра 
„59“): в фактуре чередуются „запевы“ струнного ансамб-
ля (pianissimo, sotto voce) и „подхваты“ tutti (на forte); при 
этом мелодия главной темы финала здесь синтаксически 
преобразуется в хорально-попевочную структуру. таким 
образом, в этой кульминации синтезируются хоральное 
и пасторальное начала. Не сказывается ли в этом топосе 
генезис рождественской пасторали с её прославлением от 
лица „пастырей вифлеемских“?

Завершает финал, обрамляя его „наигрышем“, далё-
кое, дающее почувствовать широкое пространство, зву-
чание „альпийского рожка“ (соло валторны с сурдиной). 
Это звучание и начальная тема симфонии создают орга-
ничную рамку для природной картины „естественного“ 
бытия, созданной Бетховеным и впитавшей в себя про-
светительски-руссоистские идеалы целой эпохи.

Роднит ораторию Гайдна и симфонию Бетховена, 
помимо прочего, и уже отмеченный характеристический 
(звукоописательный) „сюжет“ грозы. Изображение бури, 

6 Пасторальная георгика займёт прочное место в образно-вырази-
тельной палитре музыки XIХ века, и особенно в тех направлениях 
искусства эпохи романтизма, которым близки были идеи народно-
национального подъёма. В частности, важна роль пасторальной 
георгики в музыкальном творчестве русской композиторской шко-
лы (особенно в этом отношении выделяется стилевое направление, 
заданное Глинкой и „Могучей кучкой“). В отличие от предшест-
вующих разновидностей пасторального жанра, георгика в этот 
период наиболее яркое воплощение получила не в вокальной, а в 
инструментальной музыке – симфонической и камерной, – обретя 
тем самым узнаваемое содержательно-интонационное выражение 
в самостоятельно-музыкальной сфере.
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шторма (как и битвы, охоты) давно уже было освоено 
музыкой7, в том числе чисто инструментальной. один 
из ранних примеров содержится в „Фицуильямовой вёр-
джинельной книге“8. Это „Fantasia“ Джона Мандея (ок. 
1555 – 1630), в которой сменяют друг друга контрастные 
разделы с программными ремарками „Faire Wether [Хо-
рошая погода]“, „Lightning [Молния]“, „Thunder [Гром]“, 
„calme Wether [тихая погода]“, затем ещё трижды „Хо-
рошая погода“ прерывается „Молнией“ и „Громом“, пока 
„Фантазия“ не завершается пятитактовым заключением 
„A cleare Day [ясный день]“. 

трудно сказать, в какой момент истории топос гро-
зы соединился с пасторалью, но уже XVII век дал доста-
точно много образцов. Если иметь в виду интересующую 
нас несценическую инструментальную музыку, то это 
концерт „Лето“ из „Времен года“ Антонио Вивальди, 
где не без юмора сопоставлены традиционно величест-
венный образ грозы с „тучами жуков и роями мух“ (не 
менее традиционный образ предельной ничтожности), 
равно с грозой вызывающих „отчаяние крестьянина“. 
„Странный аббат“ Георг Йозеф Фоглер разворачивает 
изображение грозы в своей импровизации, прозвучавшей 
в серии данных им органных концертов середины 1780-х 
годов (в них он исполнил также импровизацию по карти-
не Рубенса „Страшный суд“). В записанном виде сохра-
нилась только „Пастораль“ для клавира (опубл. в 1806), 
а вся композиция программно называлась „Das vergnügte 

7 Гроза, „la tempesta“, – один из излюбленных предметов звукового 
изображения как в театральной музыке, так и в чисто инструмен-
тальной. Самые ранние примеры данного топоса обнаруживают, 
видимо, средневековые каччи. Подобный образец (стихи Франко 
Саккетти, XIV в.) приводит в своей статье Йоханнес Вольф (1902). 
Вот сюжет этой каччи в переводе Р. И. Грубера: „Юные девушки, 
разыскивая цветы, резвятся в лесу и в коротких выкриках ука-
зывают друг другу на великолепные леса, на зверей, на цветы и 
грибы, пока внезапный ливень не принуждает их разбежаться“. 
– См. Грубер, Р. И. История музыкальной культуры. Ленинград: 
Музгиз, 1941. т. I, ч. 2, с. 261. 
8 Фицуильямова вёрджинельная книга (избранные пьесы), ред. Н. 
А. Копчевский. Москва: Музыка, 1988. с. 93 – 96.
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Hirtenleben von einem Donnerwetter unterbrochen, welches 
aber wegzieht, und sodann die naive und laute Freude deshalb 
[Радостная пастушья жизнь прерывается грозой, которая 
однако уходит, что вызывает наивное и шумное веселье]“. 
В 1794 Юстин Генрих Кнехт издаёт собственную, но явно 
опирающуюся на пример Фоглера, импровизацию „Die 
durch ein Donnerwetter unterbrochene Hirtenwonne, eine 
musikalische Schilderung auf der Orgel [Грозой прерыва-
емое пастушеское блаженство, музыкальное описание 
на органе]“. Десятилетием ранее Кнехт опубликовал (с 
посвящением „Месье аббату Фоглеру“) опус „Le Portrait 
musical de la nature, ou Grande sinfonie (Pastoralsymphonie) 
[Музыкальный портрет природы, или Большая симфония 
(Пасторальная симфония)]“, где также содержался эпи-
зод грозы – в средней из без перерыва следующих пяти 
частей. Спустя почти столетие подобного типа програм-
мная „Пастораль“ для органа, в которой ярким контрас-
том вводилось изображение бури в Альпах, была создана 
швейцарцем Шарлем Бланше. Можно упомянуть также 
Фортепианный концерт № 3 Даниэля Готлиба Штейбель-
та (1799), в финале которого – „Rondeau pastorale und 
L’Orage [Пасторальное рондо и Гроза]“. 

Сочетание музыкальной модели „грозы“ с пасто-
ральностью, таким образом, ко времени бетховенской 
Шестой симфонии уже закрепилось. Из перечисленных 
примеров ближе всего к ней, видимо, „Пасторальная 
симфония“ Кнехта: пять частей, следующих без переры-
ва (у Бетховена attacca идут последние три части), гимн 
творцу по окончании грозы9, что придаёт буре, изобра-

9 Название финала у Кнехта: „V. L’inno con variazioni [Гимн с вари-
ациями]“; программа: „La Nature transportée de la joie élиve la voix 
vers le ciel et rend au créateur les plus vives grâces par des chants doux 
et agréables [Природа передаёт радость, вознося голос к небесам и 
воздавая творцу самую живую благодарность тёплыми и приятны-
ми песнями]“ [URL: https://imslp.org/wiki/Pastoral_Symphony%2c_
’Portrait_musical_de_la_nature’_(Knecht%2c_Justin_Heinrich)]. 
Программа финала у Бетховена: „Hirtengesang. Frohe und dankbare 
Gefühle nach dem Sturm [Пение пастухов. Радостные и благодар-
ные чувства после бури]“. Как указывает Кириллина, в автографе 
бетховенской партитуры и в программке премьеры 1808 название 
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жаемой вполне реалистически, масштаб аллегории. По-
казательна у обоих композиторов достаточно устойчивая 
связь музыкальной картины „грозы“ с жанром фантазии 
(вспомним также упомянутые органные импровизации и 
более ранний опус Мандея). У Бетховена четвёртая часть 
„Пасторальной“ сама представляет собой не что иное, 
как композицию фантазийного типа, форму свободного 
развёртывания с незамкнутым тональным планом.

ЗАвтРА

Музыкальная модель „грозы“ и пасторальность 
присутствуют также в третьей части „Фантастической“ 
Гектора Берлиоза, „Сцене в полях“. Сама эта симфонии 
с её программностью, расширенной шкалой эмоциональ-
ных перепадов, лирической исповедальностью, моти-
вами одиночества и разлада с действительностью стала 
эмблемой романтического симфонизма, его новаций. По 
отношению к „Пасторальной“ Бетховена это, безусловно, 
„завтра“.

Сам Берлиоз восхищался „Пасторальной“10 и ви-
дел сходство с ней своей „Фантастической симфонии“. 
Действительно, тому есть основания. оставив в стороне 
пятичастность цикла, сосредоточим внимание на сфере 
пасторальности, связывающей данные симфонии, как на 
примере воплощения определенной традиции и, одновре-
менно, оригинальности её преломления.

У Берлиоза в контексте уже другой художественной 

было несколько иным: „V. Благотворные чувства после бури, свя-
занные с благодарностью Божеству“ [Кириллина, Л. В. Бетхо-
вен..., с. 506] – это, заметим, ближе по смыслу программе Кнехта. 
10 См. эссе о Шестой в его „Критическом очерке о симфониях Бет-
ховена“. [Берлиоз, Г. Критический очерк о симфониях Бетховена. 
Избранные статьи: Пер. с фр. Москва: Музгиз, 1956, с. 183-188]. 
Анализ „Пасторальной“ Г. Берлиоз строит преимущественно на 
словесном пересказе программных „картин“. Сравнивая симфо-
нию, что само по себе показательно, с „восхитительными поэма-
ми древности“ – Феокрита и Вергилия, – Берлиоз безоговорочно 
отдаёт пальму первенства „этому чуду новейшей музыки“ [Ibid. с. 
187]. 
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картины мира обнаруживается иное преломление жанро-
вого „кода“. Идиллия пасторалей предыдущих эпох в ней 
трансформируется в психоделию. И буря здесь – не столь-
ко силы могучей и благой природы, сколько воплощение 
сильных страстей, контрастным оттенением которых 
служит пастораль, вполне изобразительно развёрнутая 
в начале третьей части. Буря происходит прежде всего в 
смятенной душе героя: линия развития постоянно рвёт-
ся, кульминации, не разрешаясь, размываются внезапным 
торможением и диминуендо или нивелируются на стыке 
разделов; в тембре деревянных духовых с их пастораль-
ной окраской, подменяя собой основную тему третьей 
части или соединяясь с ней, появляется idée fixe симфо-
нии, словно навязчивая галлюцинация. Наступающее 
затишье не несёт радостного оживления, как в образцах 
классицизма, но напротив, нарушается и та первоначаль-
ная иллюзия идиллии, которая как будто существовала в 
окружающей поэта природе. В репризе „пастушескому 
наигрышу“ английского рожка уже не отвечает гобой, как 
в начале. И это отсутствие когда-то бывшего отклика ста-
новится поэтической метафорой щемящего чувства оди-
ночества и тоски. В результате семантическая структура 
„грозы“ в симфонии Берлиоза модифицируется под влия-
нием „минус-приема“, что придаёт данному её воплоще-
нию особую, чисто романтическую, выразительность.

Наряду с отмеченным, обнаруживается, заметим 
попутно, ещё одно расхождение в интерпретациях пасто-
рального модуса композитором-романтиком и компози-
торами эпохи Просвещения: Берлиоз возвращает пасто-
ральному модусу связь с любовной тематикой, с которой 
неразрывно была связана сценическая (шире – светская) 
пастораль Барокко и рококо. При этом в соотнесении „че-
ловеческого“ и „природного“ прослеживается некий си-
нергизм, но уже на иной основе: в условиях утраты ощу-
щения гармоничности мироздания.

Герман Юнг в статье „Пастораль“ из авторитетней-
шей немецкой энциклопедии написал: „VI симфония 
Бетховена считается ключевым произведением для даль-
нейшего развития в XIX – XX столетия музыкальной то-
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пики пасторали и природы“��. Но она и сама становится 
узнаваемым топосом. так, в качестве знака „природнос-
ти“ цитирует „Пасторальную“ Бетховена Лючано Берио в 
третьей части своей „Симфонии“ (1968) – произведении, 
чрезвычайно репрезентативном для своего времени и 
ставшем буквально культовым в направлении современ-
ной полистилистики (шире – музыкального постмодер-
низма). 

Написанная для оркестра и восьми голосов (изна-
чально – для ансамбля The Swingle Singers), „Симфо-
ния“ воспринимается как своеобразный эмоциональный 
портрет и одновременно интеллектуальный анализ сов-
ременной ей культурной ситуации. В „Симфонии“ взаи-
модействуют вечное, вневременное (мифологическое) и 
сиюминутное (хроникальное), трагическое и забавное, 
утонченное и банальное. В этом контексте концептуали-
зируется сама идея сим-фонии как совместного звучания, 
проявляющаяся на различных уровнях: музыкальном, 
словесно-текстовом, композиционно-драматургическом. 
Центром цикла становится третья часть, по масштабу 
вполне сопоставимая с окружающими её четырьмя вмес-
те взятыми. Эта часть, „рамочную структуру“ которой 
создают цитируемые Скерцо (третья часть) из Второй 
симфонии „Воскресение“ Г. Малера и роман С. Беккета 
„Неназываемый“, вся буквально соткана из цитат в усло-
виях невероятной плотности семантического контекста, 
где словесное и музыкальное в сложном единстве преум-
ножают друг друга и информационно, и интонационно.

„Пасторальная“ Бетховена как бы всплывает после 
„Камерной музыки № 4“ Хиндемита перед началом за-
ключительной фазы композиции, когда своеобразным 
предыктом становится временное выключение малеров-
ского „cantus firmus’a“ и постепенный уход в тишину. На 
проговариваемых Первым тенором словах „уже поздно, и 
никогда не услышать вновь этот мычащий скот, этот трос-
тник у ручья“ (литера „Х“ партитуры) Берио буквально 

�� Jung, H. (Hans Engel) Pastorale. – In: Die Musik in Geschichte und 
Gegenwart, in 26 Bd., 2-e, neubearb. Ausgabe hrsg. von L. Finscher. 
Sachteil 7. Kassel/Basel: 1997, S. 1506. 
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коллажирует два такта из разработки второй части („Сце-
на у ручья“) „Пасторальной“ (цифра 10 партитуры). Му-
зыка венского классика становится здесь обобщённым 
топосом пасторальности, и её истаивающее звучание 
вносит ощутимую ностальгическую краску в сложную 
палитру произведения Берио. Но обращён ли этот пост-
модернистский жест именно к Шестой симфонии Бетхо-
вена как некому символу культуры? Если да, то это уже её 
ПоСЛЕЗАВтРА…

Луи Летрон (1788 – 1841)
Бетовен, рисунка, 1814
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Проф. д-р Марина В. Городилова
Уральская государственная консерватория 
им. М. П. Мусоргского

ХРоМАтиЧесКиЙ ЛАБиРинт 
в МУЗЫКе Л. в. БетХовенА: 

К воПРосУ истоРиЧесКоГо 
ГенеЗисА

 „Хроматический (или гармонический) лабиринт“ 
– так нередко называли свои произведения композиторы 
высокого барокко: от М. Маре и И. К. Ф. Фишера до са-
мого И. С. Баха с его „Маленьким гармоническим лаби-
ринтом“. На самом деле, это, как правило, многочастные 
циклические произведения, предвосхищающие во мно-
гом „Хорошо темперированный клавир“, либо отдельные 
небольшие пьесы в духе фантазии, одной из основных 
технологических идей которых становится постоянное 
тональное движение по определённому принципу – по 
квинтовому кругу или по хроматической гамме (вверх 
или – реже – вниз). Интенсивность тонального развития 
(частота тональных смен) является, как известно, отличи-
тельной чертой и самого жанра фантазии.

однако корни феномена – хроматического лабирин-
та – обнаруживаются значительно раньше – в музыке поз-
днего средневековья и Ренессанса: в особенности той её 
части, которая с лёгкой руки Э. Ловинского определяется 
как „тайное хроматическое искусство“�.

� Lowinsky, E. Secret chromatio art in the Netherlande motet. New 
York: 1946.
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так, композицию А. Вилларта „Quidnam ebrietas“ 
В. Барский считает „образцом „экспериментального 
хроматического лабиринта“, охватывающего полный 
квинтовый круг“2. очевидно, движение по тем или иным 
строям наблюдается в музыке задолго до того, как уста-
новился равномерно темперированный строй, а мажор-
но-минорная тональность стала объектом теоретичес-
кой рефлексии. Л. Кириллина приводит другой (как она 
считает, „один из самых ранних“) пример – это Ричеркар 
„col obligo dell basso“ Дж. Фрескобальди из его 2 Мес-
сы с тональным планом: c-g-D-A-E-D-g-c-F-B-Es-F-c3. 
Как видно, здесь не только используется последователь-
ное движение по квинтовому кругу вверх и обратно, но и 
образуется интересный и весьма показательный для му-
зыкальной риторики рисунок – своего рода фигура бес-
конечности. 

Кому именно принадлежит введение самого сло-
восочетания „хроматический лабиринт“, к сожалению, 
установить не удалось. Но, можно предположить, что 
происхождение этого понятия восходит к древнегречес-
кой теории трёх родов: диатона, хромы, энармона. Во вся-
ком случае, исследователи, использующие его в качестве 
названия определённого сложившегося приёма, нередко 
указывают и на генетическую связь феномена со старин-
ной музыкой. Р. Крамер в труде „Незавершённая музы-
ка“, в главе, посвящённой Ф. Э. Баху, обращаясь, вслед 
за композитором, как к знатокам, так и к любителям му-
зыкального искусства, приводит в пример одну из его 
пьес – Рондо ля минор. При этом исследователь отмечает, 
что в сочинении обнаруживается „густо (насыщенный) 
хроматический лабиринт“, войдя в который слушатели 

2 Барский, В. „тайное хроматическое искусство“ в музыке поз-
днего средневековья и Возрождения. – В: Старинная музыка в 
контексте современной культуры: Проблемы интерпретации и 
источниковедения: материалы музыковедческого конгресса (Мос-
ковская гос. консерватория им. чайковского, 27 сент. – 1 окт. 1989 
г.). Москва: 1989, с. 327.
3 Кириллина, Л. Классический стиль в музыке XVIII – начала XIX 
века. ч. II: Музыкальный язык и принципы музыкальной компози-
ции. Москва: „Композитор“, 2007, с. 53.
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„оценят его линейные векторы и почувствуют учёную 
игру его гармонических истоков“4. В специальной лите-
ратуре можно найти упоминания о хроматическом лаби-
ринте в музыке, начиная от эпохи Возрождения и закан-
чивая А. Бергом. Хотя каждый исследователь и трактует 
этот приём по-своему, речь в большинстве случаев идёт 
о хроматической сгущённости звучания и интенсивности 
высотно-тональных смен [см., в частности, 6-9].

У Л. В. Бетховена есть свои непосредственные ла-
биринты. Это, например, две фортепианные прелюдии 
ор. 39 (названные композитором Прелюдии в двенадца-
ти тональностях) или Фантазия ор. 77, в которой обра-
зуется тональное движение без возвращения в исходную 
тональность. В квартете ор. 18 № 6 движение по квинто-
вому кругу вверх от e moll на девять шагов (до c moll с эн-
гармонической заменой в середине пути) образует самый 
напряжённый момент предфинальной части, необычно 
названной Бетховеным „La Malinconia“. Эта, по сути, ма-
ленькая „фантазия“ отличается не столько ярко характер-
ным самостоятельным тематизмом, сколько насыщенным 
тональным развёртыванием. 

Показательно, что в использовании этого приёма 
(„лабиринта“) композитор не ограничивается его техно-
логическими возможностями. Как правило, у него возни-
кает особая поэтика продвижения по тональному коридо-
ру, обусловленная к тому же риторической направленнос-
тью этого продвижения: либо вверх, либо вниз.

Уникальность тонального плана Первой части „Ап-
пассионаты“ заметил в своё время А. Н. Должанский. 
Подчёркивая необычайную интенсивность тонального 
развития разработки и указывая на предпринятые ком-
позитором в связи с этим две энгармонические замены 
(as = gis в самом начале раздела и ges = Fis незадолго до 
репризы), исследователь делает вывод о начале репризы 
не в фа миноре (как в нотном тексте), а в ля четырежды 
бемоль миноре! [См. схему тонального плана разработ-
ки в Приложении]. Должанский полагает, что важно в 

4 Kramer, r. Unfinished Music. Oxford and New York: University 
Press, 2008, р. 75.



178 МАРИНА В. ГоРоДИЛоВА

данном случае не то, что „видно глазу“, а то, что „слыш-
но уху“5. однако дело здесь не столько в возможностях 
слухового восприятия (какое ухо в состоянии услышать 
ля четырежды бемоль минор?), сколько в выстраивании 
композитором процесса последовательного (ни разу не 
нарушаемого) тонального движения исключительно в 
субдоминантовом направлении на один бемоль, а – в слу-
чае одноименной подмены или ухода из мажора в гармо-
ническую субдоминанту – сразу на три или четыре бемоля 
соответственно. „В результате, – как пишет Должанский, 
– мнимый „зрительный подъём“ на двадцать четыре дие-
за маскирует действительный „слуховой спуск“ на двад-
цать четыре бемоля“ [там же].

Как известно, тональные структуры классицистских 
разработок сформировались на основе логики модуля-
ции-ухода (в субдоминантовом направлении) и модуля-
ции-возвращения в основную тональность. И „рисунок“ 
этих структур нередко симметричен. В „Аппассионате“ 
же возникает целенаправленное нисхождение: окончание 
экспозиции в тональности одноименной к параллельной – 
as moll – не только делает невозможным экспозиционный 
повтор, но и даёт импульс дальнейшему „погружению в 
субдоминантовые глубины“6. „точка невозврата“ оказы-
вается пройденной, и это – сугубо имманентное – обстоя-
тельство в наибольшей степени способствует выявлению 
основной драматической идеи произведения.

Стоит отметить, что подобный тональный „катаба-
зис“ не мог быть случайным: попытка его реализации про-
сматривается, по крайней мере, в четырёх (из девяти) ми-
норных фортепианных сонатах композитора – тех, которые 
можно было бы отнести к патетико-аппасионатной линии, 
ясно прочерченной в бетховенском сонатном макроцикле. 
Это сонаты: ор. 2 № 1 (Первая в f moll), ор. 10 № 1 (Пятая 
в c moll), ор. 13 (Восьмая – „Патетическая“ – в c moll) и ор. 
57 (Двадцать третья – „Аппассионата“ – в f moll).

5 должанский, А. о тональном плане первой части „Аппассиона-
ты“ //проблемы лада. Сб. статей. Сост. К. Южак. Москва: „Музы-
ка“, 1972, с. 15.
6 Kramer, r. Unfinished Music..., с. 266.
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так, в Первой части Сонаты ор. 2 № 1 тема побочной 
партии проходит в экспозиции, как и положено, в парал-
лельном As dur. однако её звучание отличается крайней 
неустойчивостью (на доминантовом органном пункте), 
и к тому же используемая гармоническая разновидность 
мажора придаёт мелодической линии темы минорную ок-
раску.

В экспозиции Первой части Сонаты ор. 10 № 1 то-
нальный план также вполне традиционный, но при этом 
в качестве связки между главной и побочной партиями 
применяются секвенции, сами по себе представляющие 
нисходящий (в сторону субдоминантовой, а не доминан-
товой сферы) хроматический лабиринт. Шаг секвенции 
– квинтовый круг вниз: As dur – f moll – Des dur. Моду-
ляция в тональность побочной партии осуществляется 
через приравнивание тоники Des седьмой натуральной 
ступени es moll. И хотя побочная партия начинается в Es 
dur, условия для её появления в миноре уже созданы ком-
позитором. Кстати, намечаемый в секвенциях связки ла-
биринт продолжен в репризе, где первое звено проходит в 
ges dur (резкое тритоновое сопоставление с окончанием 
темы главной партии в c moll!).

В сонатном аллегро „Патетической“ желаемое 
„оминоривание“ экспозиции за счёт проведения темы по-
бочной партии в тональности третьей минорной ступени 
– es moll, наконец, оказывается достигнутым. Но заклю-
чительная часть экспозиции возвращается в мажор, а по-
тому имеет место её – вполне нормативное – повторение. 
В отличие от экспозиции „Аппассионаты“, где тема по-
бочной партии, хотя и звучит в As dur, приводит в итоге к 
одноименному минору, в результате чего повторение это-
го раздела, как уже упоминалось, становится невозмож-
ным.

Как видно, в рассматриваемых фортепианных со-
натах Бетховен подготавливает и последовательно ре-
ализует новые (отличные от сложившихся в мажорных 
сонатных allegri) нормы тонального движения – не в до-
минантовом, а в субдоминантовом направлении. Но это 
новое основывается на, возможно, несколько забытом 
старом. Учитывая специфику модально-гексахордаль-
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ной системы с её двойной звукоступенью b mollis / b care 
(или durum) и значительно более позднее появление по-
вышающих (диезных) акциденций, первоначальные экс-
перименты с движением по тональным строям были, что 
естественно, ориентированы на прибавление бемолей. 
Преимущественно в бемольную сторону осуществлялось 
и транспонирование.

История хроматического лабиринта – уже освя-
щённая его поэтикой – продолжается и после Бетховена 
– вплоть до додекафонных опусов нововенцев и далее. 
Правда, это уже другая история.

ПРИЛоЖЕНИЕ
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Доц. д-р  Снежина Врангова
Национална музикална академия
„Проф. Панчо Владигеров“

„дРеБните неЩА“ нА ФАнтАЗиЯтА. 
ФоРМооБРАЗУвАЩи РеФЛеКсии 

нА МодУсА „QUAsI UNA FANTAsIA“
в БАГАтеЛА оП. 33 № 7 от Бетовен

 „... и Моцарт, и Бетовен владеят изкуство-
то да излеят свободната си фантазия във всевъз-
можни форми, като по този начин, от една стра-
на, естетически извисяват свободно-импровизаци-
онния процес, а от друга – изпълват жанровитe и 
формални конвенции с ново процесуално качество, с 
ярки открития и нови художествени перспективи“. 
        

                    томи Кърклисийски�

Като феномен, стоящ в основата на всеки един твор-
чески процес, основан на въображение и креативност, фан-
тазията e многоизмерна категория, относима към всички 
области на съществуващото. Проекцията ѝ върху музикал-
нозвуковото начало аксиоматично се конотира с ненорма-
тивност, свобода и импровизационност. При това деноми-
нацията „фантазия“ имплицитно предполага естеството на 
съответстващата жанрова форма, която от зараждането си 

� Кърклисийски, томи. от фантазия към форма в музиката. София: 
Хайни, 2004, с. 177.
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през XVI век до днес показва тенденция на движение от 
импровизационна свобода и „постоянен коректив на кон-
венцията и нормата в изкуството“ към обобщение на 
„всестранни фундаментални и концептуални аспекти на 
музикалното формообразуване“2. Когато обаче фантазий-
ното качество се проектира върху различен от фантазията 
жанр, то придава на установените и сравнително типоло-
гични структурни модуси в дадената сфера нови измере-
ния във взаимодействащ план, както от гледна точка на 
логически-композиционните функции, образуващи струк-
турата на творбата, така и от гледна точка на драматурги-
ческите функции, формиращи качеството на протичане на 
времето и процесите3. Най-същественото качество в тази 
връзка, което те придобиват, е импровизационността. 

По какъв начин очертаната от Бетовен смислова 
област на багателата се докосва до фантазния модус и 
какво е отношението на Багатела оп. 33 № 7 към флу-
идните му жанрови и творчески знаци? 

 Макар и като наименование на клавирна пиеса 
означението „багатела“ да се свързва още с бароковата 
практика и с опусни обединения на песенни и танцувални 
пиеси във френската и немската музика по протежение на 
целия XVIII век4, като жанрова област багателата е очер-
тана от Бетовен с неговите опуси 33, 119, 126 и редица 

2 Пак там, с. 235 – 236.
3 „Свободното развитие се търси и в микро-, и в макромащаби. В 
малкия план – избягване в повечето моменти на затворени струк-
тури, преобладаващи несиметрични построения, разтваряне на те-
матизма от каденцово-импровизационни моменти... каденцовите 
зони се превръщат в стимул за динамично развитие. В крупен план 
натрупването на разнохаракатерни теми и епизоди е свързано с до-
статъчно ясно изразена тенденция към търсене на нови форми на 
художественото единство...“. Пак там, с. 177.
4 Като част от номинационните подходи в бароковата музика, на-
именованието „багатела“се появява през 1717 като означение на 
рондо от Фр. Купрен, около 1753 г. – на колекция от танци, издадена 
от издателя Боавен. През 1797 се появява и Musikalishe Bagatellen – 
сборник с песни и танци, издаден от Breitkopf&Härtel/carl Maizier, 
който вероятно провокира Бетовен към създаването на новото жан-
рово поле. Вж. Lockwood, Lewis. Beethoven – the music and the life. 
New York: W. W. Norton, 2003, р. 395.
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клавирни миниатюри, които притежават характеристики-
те: „кратка клавирна пиеса с лек характер, предявяваща 
скромни изисквания към изпълнителя“5. Някои от багате-
лите са просто отливки на композиторската фантазия, за-
печатващи моментно състояние или настроение, „дребо-
лии“ без връзка помежду си и претенции за философска 
дълбочина. Въпреки, че етимологията на думата багатела е 
френска („bagatelles“), и в немския, и в английския език се 
установяват съответстващи и работещи паралелно с пър-
вичното означения – „Kleinigkeiten“ и „Trifles“. Бетовено-
вият оп. 33 (1803) представлява именно такова обединение 
на пиеси, писани по различно време, без връзка помежду 
си, свидетелство за което са годините на създаване, отбе-
лязани от самия Бетовен на манускрипта от 1802. Луис 
Локууд обръща внимание, че композиторът винаги „има 
изобилие от кратки клавирни пиеси под ръка – отхвърле-
ни сонатни части или разработки на някаква идея“6. това 
е и потвърждение на тезата на един от ранните и автори-
тетни изследователи на живота и творчеството на Бетовен 
– Густав Нотебом, че „композиторът събира в някакъв 
вид портфолио всички стари свои ръкописи, изглеждащи 
като багатели, така, че да може да направи подходяща 
за публикуване селекция във всеки един момент“7. Ноте-
бом конкретно отбелязва, че Бетовен събира известен брой 
двойни нотни листи с кратки пиеси, първият от които е 
озаглавен Bagatellen, както и че някои от пиесите от този 
своеобразен класьор са публикувани като опуси 119 и 1268. 
В съществуващите теоретични изследвания, а бих казала 
– и в изпълнителската практика, ранните багатели оби-
чайно се подценяват и омаловажават – „оп. 33 показва бо-
гатство от пианистични фигури ...,  но само две от тях 
имат реални изразителни достойнства – № 6 „con una 

5 Kindermann, William. Beethoven. Second edition. Oxford: Oxford 
University Press, 2009, p. 286.
6 Ibid., p. 395.
7 Цит. по Cooper, Barry. Beethoven’s Portfolio of Bagatelles. – In: 
Journal of the Royal Musical Association. Vol. 112, No. 2 (1986 –1987), 
pp. 208 – 228, p. 209.
8 Ibid., p. 209. 
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certa espressione parlante“ … и № 7 Presto quasi-scherzo“9. 
По отношение на късните багатели съществува значително 
по-голям изследователски интерес, а оценката за художес-
твените им качества е несравнимо по-висока, широко ко-
ментирани са динамиката на концепцията за формата – от 
опусно обединение (в оп. 33) към цикъл (оп. 119 и оп. 126) 
– и многоизмерните връзки с късните клавирни опуси10. 

 Имайки предвид годината на издаване на първите 
багатели на Бетовен оп. 33 – 1803 – и факта, че най-ранна-
та багатела е създадена вероятно ок. 1882, а най-късните 
– оп. 126 „ciclus von Kleinigkieten“�� са последната му кла-
вирна творба, е видно, че интересът към жанра прекосява 
целия творчески път на Бетовен и свързва със „сребърната 
нишка на фантазията“ творби от различни области чрез 
двойнствения статут на багателата едновременно на спон-
танно възникнала миниатюра и на експериментално поле 
за изработване на композиционни модели, приложими в 
по-крупните форми. Споменатата непосредствена връзка 
на багателите с други камерно-клавирни творби и възмож-
ността за проследяване, макар и във вариантна форма, на 
изработени в малкия мащаб структурно-функционални, 
хармонически, тематични, образно-драматургични и жан-
рови характеристики, дават основание областта на бага-
телата да се разглежда като контейнер на фантазията на 
композитора, в който се съхраняват неговите идеи и хрум-
вания – неодобрени ескизи от по-големи творби или чака-
щи момента на въплъщението си в конкретни жанрови и 
структурни одежди, отливки на фантазията в миниатюрни 
форми. И независимо от различните обстоятелства на из-
даването на опусите с багатели, Бетовен никога не забравя 
напълно портфолиото, което ги съдържа, доколкото явно в 
неговото съзнание то представлява именно „полезен музи-
кален материал, който може да бъде спасен по някакакъв 

9 Lockwood, Lewis. Op.cit., p. 396.  
10 Brown, Maurice. Bagatelle. – In: The New Grove Dictionary of Mu-
sic and Musicians. Online edition. Посетен на 02.03.2020. Вж. също 
и Marston, Nicholas. Trifles or Multi-Trifle. Beethoven’s Bagatelles 
op. 119, nos. 7 – 11. – In:  Music Analysis, Vol. 5, No. 2/3 (Jul. - Oct., 
1986), pp. 193 – 206.
�� Lockwood, Lewis. Op. cit., p. 397. 
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начин“12.  Всъщност миниатюризацията заостря внимани-
ето към детайла и различните асоциативни и комбинатор-
ни възможности не само в музиката и не само на границата 
на историко-стилистичните епохи. През 2018, например, 
писателят Георги Господинов пише за сборника си със 
свръхкратки разкази „Всичките наши тела“: „Събирах ги 
в тефтерите си покрай други книги, които се предста-
вяха за по-важни“13, акцентирайки върху „бягството си“ 
от големите форми в късометражността и подривността 
на кратките истории. За Бетовен, на границата на XVIII и 
XIX век, багателата не е бягство, но ражда нови мисловни 
пространства, превръщайки се в единица за „подривност“. 
Разглеждайки Багатела оп. 33 № 7 през очертаната по-горе 
двойна призма, първото наблюдение е нямащото аналог до 
момента решение на структурната и тематична органи-
зация на формата. от различните кристали на неговата 
мултифасетна характеристика обаче произтичат следствия 
към редица творби, сред които ще откроя втората част на 
клавирната Соната „quasi una fantasia“ оп. 27 № 1 и „Фан-
тазия“ оп. 77, в първите тактове на чийто „наратив“14 е 
включен подобен функционално-логически и драматурги-
чен модел. 

Багатела оп. 33 №7 в светлината на хипотезата 
за импровизационност

Експозиционният дял на багателата е уникало ин-
терпретиран чрез ритмическото очертаване във времето 
на структура, започваща с идея, която се предполага, но 
отсъства в първоначалната фаза, но се потвърждава във 
втората чрез тематизация и тоникализация:

12 Cooper, Barry. Op.cit., p. 225. 
13 Господинов, Георги. Всичките наши тела. Пловдив: Жанет – 45, 
2018, с. 137 – 138. 
14 черни нарича тази фантазия „образец на свободните Бетовенови 
импровизации“, а в „Психологически аспекти на музикалната им-
провизация“ Сергей Малцев вижда във „Фантазия“ оп. 77 освен 
знаците на импровизационността и скрит програмен замисъл.  
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Пример 1. Бетовен, Багатела оп. 33 № 7, експозиционен дял

 Налице е толкова силна вътрешна представа за ло-
гически и функционално определена форма, че компо-
зиторът организира протичането на музикалното време 
единствено чрез ритмическо движение и звуковисочинна 
позиция. Моделираният по този начин структурен ритъм 
показва до каква степен в съзнанието на Бетовен вече са 
впити синтактичните и функционални характеристики 
на основния елемент на „структурния фонд“ на времето 
– периода15. В контекста на нормативното за края на XVIII 
век причинно-следствено отношение между двете полу-
изречения на периода се оказва, че е налице „следствие“ 
без „причина“ или, по-точно, мелодическо „следствие“ с 
ритмическа „причина“ и това е прецедент, който заслужа-
ва да бъде коментиран. Може да се предположи, че обоб-
щеността на тази формообразуваща логика провокира 
творческата фантазия на Бетовен към освобождаване на 
тематическото качество от традиционното интонацион-
но-мелодическо равнище и проектирането му върху рит-
моначалото. Сякаш именно за този експозиционен дял на 
„Багатела“ оп. 33 №7 е наблюдението на Асафиев относно 
значението на ритъма във формообразуването на Бетовен, 
че композиторът „разкрива темата от ярка ритмоинто-
нация, от която прораства мисъл – мелодия“ и по-нататък 
– „той интонира ритмо-формула понякога на един тон, 

15теоретично обоснован именно в композиционните теории на 
XVIII век и разработен като концепция върху основите на лек-
сикалния синтаксис и неговата основна логическа и структурна 
единица – изречението (с частите и възможната му пунктуация), 
обобщеният модел на класическия период и в частност – този на 
периода с повторен строеж, се основава върху идеята за симетрия 
чрез кратки артикулирани фрази и въпросо – отговорни отношения 
на частите, които свързват във времето на структурата четвърти 
и осми такт. Вж. напр. Коch, Heinrich. Versuch einer Anleitung zur 
composition. Bd. I – III. Leipzig: rudolfstadt, 1787.
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понякога почти без хармонически съпровод, а понякога ос-
къдно хармонизирана“16. В контекста на протенциалното 
слушане и антиципиращото творческо мислене може би 
точно тази представа работи в случая, създавайки фигура-
ционна одежда върху „тяло“, което не присъства реално, 
а като идея – форма. от друга страна, обаче, смяната на 
гледната точка позволява да се проследи и превключва-
нето от едно в друго равнище на тематизма – от ритми-
ческото към мелодическото. В това решение, свързано със 
специфичен тип комбинаторика17, определено могат да се 
видят и импровизационни характеристики, тъй като, както 
е известно от богатата история и теория на импровизаци-
онните подходи и форми, „комбинирането на елементите 
на музикалния език се извършва не само в кръга на подобни 
на тях елементи... Всеки елемент от една „комбинаторна 
плоскост“ може да се съчетае с елементи от друга „ком-
бинаторна плоскост“18. Хипотезата за импровизацион-
ност се потвърждава и от провокацията на тематична идея 
чрез повторение, фиксиращо пулсация и височинна пози-
ция без мелодически тематизъм и представляващо период 
на акумулиране на идея. от психологическа гледна точка 
значението на повторението за създаване на нещо ново е 
широко известно и коментирано, особено на равнището 
на мелодико-синтактичните структури, където то дава ма-
щабно-тематичния модел aa bb или като цяло – видовете 
периодичност. Повторението в случая е на микроравни-
щето звук-интонация-ритъм-метрично време и създава 
усещане за движение по инерция, привеждащо в движение 
енергията на тона – източник (пр. 1). Подобни повторения 

16 Асафьев, Борис. Наследие Бетховена. – В: Из истории советской 
бетховенианы. Москва: Советский композитор, 1972, с. 72. 
17 Комбинаториката стои в основата на импровизацията: „Импрови-
зацията се основава върху паметта. Импровизаторът не създава 
материята, а я съставя от готови блокове – отдавна запаметени 
музикални откъси. Той манипулира с тези  блокове, съчетавайки 
ги като мозайка. При това колкото по-малък е даден блок, толко-
ва по-непредвидени са музикалните събития“. Вж. сапонов, Ми-
хаил. Искусство импровизации. Москва: Музыка, 1982, с. 57.
18 Малцев, Сергей. Психологически аспекти на музикалната им-
провизация. – В: Музикални хоризонти, 1987, № 20, с. 25. 
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„изпълнявани в импровизирането „по инерция“... разто-
варват съзнанието на импровизатора от необходимост-
та незабавно да търси нови изпреварвания ... и му дава 
време за изобретяването на нещо ново“19. 

Развитието на тази идея във времето и жанровата ѝ 
конкретизация в полето на фантазията върху по-късния 
пример на встъпителната фаза във „Фантазия“ оп. 77 (1809) 
потвърждават формообразуващия подход – алгоритъм 
„развитие на структурата, акумулиращо идея – идея“, като 
симптоматична е замяната на ритмическата фигурация с 
прекъсната импровизационна гамообразна фигура, създа-
ваща неустойчивост с очертаването на тоновете на умале-
но четиризвучие върху VII ст. в g moll.

Пример 2. Бетовен, „Фантазия“ оп. 77, встъпителна идея 

 

Аналогично на решението от „Багатела“ оп. 33 №7, 
тематичният елемент встъпва като следствие на прелюди-
рането и изпълнява заключителна функция в структурата, 
която, въпреки контрастно-съставния си характер, е балан-
сирана, делима и пропорционална. Ако обаче в хода на раз-
витието си „Фантазия“ оп. 77 се разкрива като образец на 
свободните Бетовенови импровизации20, то в разглеждана-
та „Багатела“ е налице ясен формообразуващ модел и това 
е сложната триделна форма.

19 Малцев, Сергей. Цит съч., с. 48. 
20 С оглед споменатата хипотеза за програмност прави впечатление 
интонационната и звуковисочинна аналогия на тази „тема“ с ка-
денцов фрагмент от арията на Памина „Ach, ich fuhl’s…“ от второ 
действие на „Вълшебната флейта“ от Моцарт.
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импровизационно-фантазийни проекции 
на равнището на структурния ритъм и тематизма
в „Багатела“ оп. 33 № 7 и взаимодействия 
със скерцозния модус в жанровата форма 
на багателата 

„Багатела“ оп. 33 № 7 е първата творба, в която Бе-
товен използва двойна реприза в сложната триделна фор-
ма с трио, очертавайки профила на т.нар. три-пет делна 
форма. отдавайки „гротескното“ продължаващо експо-
ниране на контраста между Scherzo и Trio на „верността 
на художествената форма към собствената ѝ природа“ 
(тази на скерцото, С. В.), Доналд Франсис Tови проследя-
ва формообразуващата концепция в редица симфонични и 
камерно-ансамблови творби от зрелия и късния творчески 
периоди21. В светлината на твърдението на същия автор, 
че „Бетовен не използва понятието скерцо, ако музиката 
не е изпълнена с веселие и шеговитост“22 и обобщението 
на томи Кърклисийски, прибавящо към това условие „на-
личието на нов, различен творчески порив“23, става ясно, 
че скерцото, „присвояващо“ жанровата форма на менуета, 
постепено я изпълва с нови художествени смисли, при-
давайки ѝ специфика, различна както от старите da capo 
форми, така и от менуетите с две триа на Моцарт. И не-
зависимо, че „Багатела“ оп. 33 № 7 не е номинирана като 
скерцо, в нея ясно пулсира жанровата му модалност пос-
редством редица темпорални, метроритмични и структур-
ни знаци. Един от тях е именно функционалната инверсия 
в разгледаната по-горе експозиционна идея24. Създадена от 
Бетовен едва на 15-годишна възраст, Багателата вече е про-

21 Tovey, Donald. Forms in Music. Meridian books, 1956, р. 200 – 
206. 
22 Ibid.
23 Кърклисийски, томи. Към представата за скерцо в музиката. от 
зараждането на жанра до около последната четвърт на XIX век. 
София: Хайни, 2012, с. 82 – 83. 
24 Експозиционното логическо време на структурата се очертава 
посредством ритмическа фигурация, а вписването на тематичната, 
априори инициативна идея, изпълва логическата фаза на заключе-
нието.
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вокация на съществуващия класически огледално-симет-
ричен триделен тип репризен модел, основан на този етап 
на мелодико-хармоническа, фигурационна вариационност 
и мултипликация на контраста между Scherzo и Trio. Ва-
риационността засяга само изградения върху ритмичес-
ка фигурация скерцозен дял, докато триото, превръщащо 
ритмическата фигурация в хармоническа, се запазва неиз-
менно – така, както неизменна се запазва и тоналността:  

        A             В        A�            B           A2            coda
     ||:a:||:b:||:c||:d:||a a1 b b1 ||:c:||:d:|| a a2 b2b3 a3 a4||      
As dur

освен динамизацията на структурата, осъществена с 
повторението на втори и трети дял чрез тъждествен тип 
вариране (вариационно вместо буквално повторение на 
a и b)25, прави впечатление и мащабното окрупняване на 
последния дял (А2), който реализира в микромащаб реп-
ризната структура на цялото. тази проекция на принципа 
pars pro toto в заключителната фаза на формата по един 
удивителен начин потвърждава коментираната в експози-
ционния дял логика „движение към идеята“, с което вклю-
чително представя в развитие и началната комбинаторна 
идея, налагайки метричните характеристики на дял „в“ в 
последната реприза на „а“ – a3 и a4. 

Няколко заключителни думи и за възможния сравни-
телен паралел между „Багатела“ оп. 33 № 7 и втора част 
на Соната „quasi una fantasia“ оп. 27 № 1. Сонатата (1801-
2) е една „взаимодействаща алтернатива“26 на узаконения 
класически сонатно-цикличен модел. В замяната в тази со-
ната на сонатното алегро от сложна триделна форма, осно-
вана на вариантност, вариационност и принципи на ладово 
и тематично съпоставяне, различни изследователи виждат 
ярък тезисен заряд по отношение на цялото развитие27, но 

25 В контекста на вариационната форма Робърт Нелсън нарича 
подобен тип вариране „двойна вариация“. Вж. Nelson, robert. The 
Technique of Variation. A Study of the Instrumental Variation From An-
tonio de cabezon to Max reger. London: cambridge University Press, 
1949, p. 8. 
26 Кърклисийски, томи. от фантазия..., с. 180. 
27 Пак там, с. 182.

Ú
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и знаците на „своеобразна багатела с рязък темпови кон-
траст в средината“28. тази връзка между соната и бага-
тела на основата на тематичен и тонален контраст ще се 
потвърди във времето, като най-ярък пример е сонатното 
allegro на Соната оп. 109, за което съществува хипотеза, че 
е екстензия на композиция, замислена първоначално като 
багатела29. Непосредствената връзка с багателата обаче се 
проявява още във втората част на Соната оп. 27 № 1, която 
„спасява“ материала от ранната клавирна пиеса, появила 
се след редакция на следващата година, като „Багатела“ 
оп. 33 № 7. 

Пример 3. Бетовен, Соната „quasi una fantasia“ оп. 27  № 1, 
втора част. 

   

очевидно от оригинала остава сведеният до фактур-
ното равнище контраст между дяловете, който обаче, при 
реализацията на материала в сонатни условия, се конфигу-
рира по различен начин както по отношение на подредбата, 
така и по отношение на тоналния план; видна в репризния 
дял (схема 2) е и замяната на повторението от вариацион-
ност, която обаче тук обаче се проявява еднократно: 

Схема 2. Обща композиционна организация на частта
      
                             A            B         A�
                        ||:a:||:ba||:c:||:d:||a a� b� a2|| 
                         ||c-g f-c||As-Es-As|| c        C||

28 веркина, тамара. Испольнительский анализ Сонаты Л. ван Бет-
ховена оп. 27 № 1. Харьков: Кортес-2001, 2008, с. 6.
29 Kindermann, William. Op. cit., p. 286. 



192 СНЕЖИНА ВРАНГоВА

отношението към ритъма също остава непроменено, 
като прави впечатление „своеобразната трансформация 
на тематизма в общи форми на движение, изявени чрез 
процеси в областта на ладофункционалното развитие, 
метроритъма, фактурата“30. томи Кърклисийски аргу-
ментира заличаването на обособените мотивни ядра във 
втората част с вариационните процеси в първата. Генези-
сът на тази връзка обаче се съдържа в импровизационно-
скерцозната идея на  миниатюрата – багатела. Както в нея, 
така и в жанрово-композиционния ѝ вариант като скер-
цозна сонатна част, устоите на класическите форми под-
молно се подкопават при привидна тъждественост спрямо 
установените модели. Скерцозната жанрова модалност 
на Багателата и произтичащата от нея нова, разширена 
функционалност на ритъма, реализирана със средствата 
на импровизационността в малките мащаби и сравнител-
но стабилно определени параметри на камерната жанрова 
форма, позволяват в нея да се види едно свободно и спон-
танно поле за изява на фантазията и евристичното мислене 
в границите на установен модел. 

Въпреки че, като миниатюра, в системата на инстру-
менталните жанрове и форми на класицизма, багателата 
определено не емблематизира стила и представлява среда 
за обиграването на различни жанрови модуси, потвържде-
нието на очертаните в „Багатела“ оп. 33 № 7 новаторски 
формообразуващи аспекти в по-късните оп. 27 № 1 и оп. 
77, и като цяло – в мисленето на XIX век – разкрива жанра 
като кристал на фантазията, в чиято светлина се отразяват 
еднакво и каноничното, и реформаторският му прочит. 

30 Кърклисийски, томи. от фантазия..., с. 183. 
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РУссКие ПеРеводЫ оПеРЫ 
БетХовенА „ФидеЛио“

опера Бетховена „Фиделио“ никогда не была в Рос-
сии репертуарным произведением. она была впервые 
поставлена в 1818 году в Петербурге артистами Немец-
кой оперной труппы, прозвучала всего дважды и имела 
некоторый успех у знатоков, но после 1819 года, когда 
состоялся еще один спектакль, не исполнялась в течение 
нескольких десятилетий �. Лишь в 1841 году опера „Фи-
делио“ прозвучала в Петербурге, а в 1842 – в Москве, оба 
раза на немецком языке в исполнении немецкой труппы2.  

29 января 1863 года на сцене Большого Каменного 
театра в Петербурге состоялся спектакль „Фиделио“, дан-

1 Сведения о первых исполнениях „Фиделио“ в России приведены 
по книге: Губкина, Н. В. Немецкий музыкальный театр в Петер-
бурге в первой трети XIX века . Санкт-Петербург: 2003, с. 79, 139, 
284.
2 Подробнее об исполнениях „Фиделио“ в России см. в статьях: 
Гуревич, В. А. „Фиделио“ в России – бесконечный путь познания. 
// Научное мнение. Санкт-Петербург: 2015, № 1, с. 31—38; Кирил-
лина, Л. В. опера Бетховена „Фиделио“ в России до 1917 года // 
Опера в музыкальном театре: История и современность. Сбор-
ник статей по материалам Международной научной конференции 
11—15 ноября 2019 года. Москва: 2019, с. 131—140. 
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ный итальянской труппой на итальянском языке с фран-
цузской певицей Каролиной Барбо (Barbot) в главной 
роли. К этому событию было приурочено появление пер-
вого русского перевода либретто, выполненного извест-
ным поэтом Аполлоном Григорьевым по заказу издателя 
Фёдора Стелловского (цензурное разрешение датировано 
24 октября 1862 года)3. Перевод делался с итальянского 
языка. Источником, очевидно, послужило опубликован-
ное в Лондоне в 1851 году либретто в переводе Манф-
редо Маджони (Maggioni). однако издание Стелловского 
принадлежало к особому жанру: оно могло использовать-
ся для домашнего музицирования и даже стать основой 
любительского спектакля. В словесный текст либретто 
на двух языках, итальянском и русском, были включены 
музыкальные фрагменты ключевых арий с облегченным 
фортепианным сопровождением. Примечательно, что 
тексты арий приводились только на итальянском языке. 
Помимо „Фиделио“, Стелловский издавал подобным об-
разом и другие оперы (в том числе оперы Верди). Веро-
ятно, его издание способствовало некоторой популяриза-
ции „Фиделио“ в России, хотя попытка придать произ-
ведению Бетховена черты итальянской оперы выглядит 
сейчас некоторым курьезом. 

Многие важные эпизоды получились у Григорьева 
весьма выразительно. так, речитатив перед арией Лео-
норы, не достигая экспрессии немецкого оригинала (этот 
текст появился лишь в редакции 1814 года и был написан 
Георгом Фридрихом трейчке), кажется более сильным, 
чем итальянская версия.

3 Фиделио (Fidelio). опера в двух действиях. Музыка Бетховена. 
Перевод текста Ап. Григорьева. Санкт-Петербург. типография Ф. 
Стелловского [1862]. 
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Поскольку Григорьев был даровитым поэтом, его 
перевод весьма благозвучен. Пожалуй, в упрек поэту мо-
жет быть поставлена разве что излишняя гладкость тек-
ста, противоречащая самому складу музыки Бетховена, 
особенно в героических и кульминационных моментах. 
Но нужно учитывать, что этот перевод предназначался 
скорее для чтения и декламации, нежели для пения со 
сцены. В театре он, насколько это известно, никогда не 
исполнялся. 

Показательно сравнение перевода Григорьева с дру-
гим переводом „Фиделио“ с итальянского языка – до-
словным, но совершенно непоэтическим и немузыкаль-
ным. он был издан в 1869 году в Петербурге у Маврикия 
Вольфа (1825 – 1883) – книготорговца и издателя, типог-
рафа императорских театров. Автор перевода не указан. 
Сравним тот же самый фрагмент речитатива перед арией 
Леоноры в этом переводе:

Какому гневу предает тебя
Ужасное чувство мщенья;
Ты жесток, я в тебе вижу
Только беспощадного убийцу4.

4 Фиделио. опера в двух действиях. Музыка Бетховена. Издание кни-
гопровдавца М. о. Вольфа. Санкт-Петербург – Москва: 1869, с. 9.

Речитатив перед арией Леоноры 
в I акте (первый катрен)

Немецкий текст 
Г. Ф. трейчке 

Abscheulicher! Wo 
eilst du hin?
Was hast du vor in 
wildem grimme?
Des Mitleids ruf, der 
Menschheit Stimme –
rührt nichts mehr 
deinen Tigersinn?

Итальянская версия

A qual terror te 
condurrà
L’horribil sete della 
vendetta,
crudel che sei, da te 
s’aspetta
Misfatto solo ed 
impietà.

Перевод Григорьева

Свирепой лютости, 
злодей,
Исполнен ты и 
жаждой мщенья…
Нет даже 
тени сожаленья
В душе озлобленной 
твоей. 
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Хотя анонимный переводчик довольно точно следо-
вал итальянскому тексту, сам источник содержал нема-
ло словесных и смысловых расхождений с оригиналом. 
Причиной этих расхождений были, вероятно, цензурные 
ограничения, характерные именно для итальянских опер. 
так, и во французском либретто Жана-Никола Буйи, и в 
немецком переводе Йозефа Зонлейтнера речитатив Фло-
рестана начинается фразой „Боже! Какой здесь мрак!“ 
(„Dieu! quelle obscurité!“; „gott! Welch’ Dunkel hier!“). 
Но, поскольку итальянская цензура запрещала упоми-
нать Бога или Богоматерь со сцены, текст речитатива из-
менялся. В опере Фердинандо Паэра (1804) эта пробле-
ма решена автором итальянского текста весьма изящно: 
„ciel! che profonda oscuritа tiranna!“ - „Небо! Какая жес-
токая тьма!“. Но чуть далее католик Флорестан взывает 
к „богам“ („Numi, che fec‘ io mai?“)5, поскольку, с точки 
зрения итальянского либреттиста, со сцены нельзя было 
произнести слово „Бог“ (Dio). В русском театре таких за-
претов не было, но следование итальянскому тексту при-
вело в обоих переводах к искажению смысла, чрезвычай-
но важного для Бетховена: восклицание „O gott! Welch 
ein Augenblick!“ звучит в молитвенном эпизоде финала, 
словно бы отвечая на слова Флорестана.   

Необходимо заметить, что в XIX веке в России сло-
жились две традиции исполнения иностранных опер. 
Если спектакль давала иностранная труппа, работавшая 
в России или приехавшая на гастроли, текст исполнялся 
на языке оригинала, а русский перевод публиковался, как 
правило, в печатном либретто, и в таких случаях он обыч-
но не был эквиритмическим. Если же опера ставилась 
русскими артистами, она исполнялась на русском языке. 
При этом каждый театр заказывал собственный перевод; 
никакой унификации не предполагалось. Поскольку дол-
гое время „Фиделио“ можно было услышать в России в 
единичных исполнениях либо немецких трупп, либо, как 
в 1863 году, итальянских гастролеров, потребности к эк-
виритмическом русском переводе не было. 

5  Leonora, ossia L’Amor conjugale. Fatto storico in due atti. Tratto dal 
Francese. Dresda, 1804. P. 61 – 62. 



197РУССКИЕ ПЕРЕВоДЫ оПЕРЫ БЕтХоВЕНА „ФИДЕЛИо“

Несмотря на некоторый интерес, проявленный в 
России к „Фиделио“ в 1860-х годах, опера так и не стала 
популярной. она очевидно не вписывалась ни в ряд собс-
твенно итальянских опер (Беллини, Доницетти, Верди), 
ни в поэтику „большой оперы“ на исторический сюжет 
(Мейербер), ни даже в традиционные представления о не-
мецкой романтической опере с ее ярким фантастическим 
колоритом (Вебер, ранний Вагнер). 

Между тем русские композиторы оценивали „Фиде-
лио“ очень высоко. об опере Бетховена восторженно от-
зывались Михаил Глинка и Александр Серов, мнение ко-
торых пользовалось большим авторитетом в кружке Ми-
лия Балакирева. С другой стороны, творчество Бетховена 
активно пропагандировали оппоненты „Могучей кучки“ 
- братья Антон и Николай Рубинштейны, основатели двух 
первых русских консерваторий. 

Первая собственно русская сценическая поста-
новка „Фиделио“, вызвавшая заметный резонанс, была 
осуществлена по инициативе Николая Рубинштейна в 
апреле 1880 года в качестве итогового экзаменационно-
го спектакля учащихся Московской консерватории. Спек-
такль состоялся на престижной сцене Большого театра. 
Дирижировал сам Рубинштейн, декорации использова-
лись сборные. Режиссером был актер и драматург Иван 
Самарин, преподававший в консерватории сценическое 
искусство. Годом ранее Самарин силами студентов Мос-
ковской консерватории впервые поставил на сцене Мало-
го театра оперу чайковского „Евгений онегин“, и первая 
исполнительница партии татьяны, Мария Климентова (в 
замужестве Муромцева), спела в 1880 году бетховенскую 
Леонору. Студенческий спектакль „Фиделио“ был сыгран 
в 1880 году два раза, но, наряду с живым интересом, вы-
звал и критические отзывы6. Вероятно, опера Бетховена, 
столь любимая Николаем Рубинштейном, была все же 
не по силам совсем юным исполнителям. Или же они не 
видели необходимости глубоко вникать в произведение, 
которое не шло на русских сценах. тем не менее, анало-

6 Зарубин, В. И. Большой театр: Первые постановки опер на рус-
ской сцене. 1825 – 1993. Москва: 1994, с. 88.
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гичный ученический спектакль состоялся в Москве и в 
1899 году. 

опера Бетховена прозвучала в 1880 году в новом пе-
реводе, сделанным поэтессой ольгой Лепко (в 1884 году 
этот перевод был издан)7. Нельзя сказать, что он безупре-
чен, особенно с точки зрения удобства для пения. однако 
довольно долгое время перевод Лепко оставался лучшим 
в своем роде. отдельные арии из „Фиделио“ вошли в пе-
дагогический репертуар Петербургской и Московской 
консерваторий и исполнялись также в концертах; в таких 
случаях делались и другие переводы их текста8. 

Загадочным остается авторство еще одного русского 
перевода „Фиделио“, опубликованного в 1891 году зна-
менитым издателем Петром Юргенсоном. он выпустил в 
свет как отдельное издание либретто, так и клавир „Фи-
делио“ с немецким и русским текстом. Это было первое 
и долгое время единственное полное русское издание 
клавира бетховенской оперы, причем с речитативами, до-
бавленными Франсуа-огюстом Гевартом для постановки 
„Фиделио“ в Брюсселе 11 марта 1889 года. В качестве 
переводчика в издании либретто был указан некто „П. 
Кирс“, личность не установленная (возможно, это псев-
доним или мистификация, поскольку настоящая фамилия 
Юргенсона по отцу — Кирс)9. Никакого переводчика или 
литератора с такой фамилией и инициалом „П.“ обнару-
жить не удалось, как не удалось подтвердить и авторство 
Юргенсона. 

7 „Фиделио“: опера в 2 действиях. Муз. Бетховена. текст в перев. 
о. Лепко. Санкт-Петербург: Гоппе, 1884. – ольга Александровна 
Лепко (1843—1905), урожденная Соколовская, поэтесса и писа-
тельница, автор переводов некоторых оперных либретто. Публи-
ковалась также под псевдонимом „о. охтенская“ (охта – река и 
находящийся рядом с нею район в Петербурге).  
8 так, ария Рокко была издана в 1887 году в Петербурге в переводе 
певца Н. М. Спасского. 
9 В издании клавира имя переводчика текста вообще не указано. 
Интересно, что экземпляр клавира, хранящийся в РГБ (шифр АС 
1/422), принадлежал Б. В. Асафьеву, который оставил на полях ка-
рандашные пометы, сравнивая редакцию 1814 года с опубликован-
ной в 1905 году первой редакцией („Леонорой“). 
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Поэтическое качество перевода загадочного „П. Кир-
са“ оставляет желать лучшего и выдает скорее старатель-
ного любителя, чем профессионального литератора. Дело 
не в смысловых неточностях, а в неуклюжести просодии 
и неудобстве для вокального исполнения. так, ария Мар-
целлины начинается словами „Нельзя сказать, кто идеал“, 
и музыкальное ударение в слове „идеал“ оказывается на 
первом слоге, да и вообще это слово явно не из лексико-
на простодушной дочери тюремщика. В быстром разделе 
арии Леоноры кульминационная нота „соль“ второй ок-
тавы приходится на слово „супруг“, что крайне неудобно 
для интонирования. Подобные неловкости встречаются 
практически повсеместно. В начале арии Пицарро зву-
чит фраза „Да, мщения час настал!“, по смыслу вполне 
подходящая, но содержащая нагромождение согласных, 
которое трудно произнести в быстром темпе. У Лепко в 
этом месте гораздо более удачный вариант: „Да! Да! Да! 
ты в моих руках“. 

однако литературно уязвимый перевод „П. Кирса“ 
интересен деталями, которых нет ни в оригинале, ни в 
других источниках: например, указание на точное время 
действия „Фиделио“ – 1630 год10. В это время королем Ис-
пании был Филипп IV, однако финал второго акта должен, 
согласно „П. Кирсу“, почему-то происходить на фоне ста-
туи короля, правившего в XIV веке – Педро I, прозванно-
го Справедливым. Между тем исконное прозвище этого 
короля – Педро Жестокий. Скорее всего, юргенсоновский 
перевод отражал детали конкретного спектакля, причем 
не российского. Можно предоложить, что подразумевал-
ся спектакль 1889 года в Брюсселе, но получить доступ к 
такой информации мне не удалось. 

Постановки „Фиделио“ на сцене императорского 
Мариинского театра в Петербурге пришлось ждать до 
1905 года, когда отмечался столетний юбилей оперы Бет-
ховена. опера прозвучала на русском языке в уже извест-

10 Автограф либретто трейчке с пометами Бетховена хранится в 
Бонне, в Доме Бетховена (шифр NE 85). На обороте первого листа 
место действия обозначено как „государственная тюрьма в Испа-
нии неподалеку от Севильи“, время действия не указано. 
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ном переводе Лепко. Состав исполнителей был впечатля-
ющим: дирижировал Эдуард Направник, в главных ролях 
были заняты ведущие солисты театра (Мария черкасская 
– Леонора, Иван Ершов – Флорестан). Но в репертуаре 
спектакль и на сей раз не удержался. Возможно, сказа-
лись революционные события 1905 года в России, прида-
вавшие сюжету оперы нежелательную для властей акту-
альность. Но вряд ли случайно и то, что никто из певцов, 
участвовавших в постановке, не проявил впоследствии 
искреннего интереса к этой опере. 

В XIX веке проблемы русского перевода „Фиделио“ 
связывались прежде всего с двумя обстоятельствами: 
цензурными правилами (в опере явно приглушался ти-
раноборческий пафос) и органичностью звучания текста, 
особенно в вокально трудных местах. Если бороться с 
цензурой было практически невозможно, то добиваться 
благозвучности текста переводчикам никто не запрещал, 
но к ней, похоже, никто и не стремился. Между тем мас-
совый успех в России некоторых зарубежных опер был 
обусловлен не только их выдающимися музыкальными 
достоинствами, но и удачными переводами. так, до сих 
пор арии из „Свадьбы Фигаро“ Моцарта прочно ассоци-
ируются в нашей стране с прекрасным, пусть и не везде 
дословным, переводом П. И. чайковского (1875), а рус-
ские слова многих популярных арий из опер Верди ста-
ли „мемами“ и цитируются в качестве афоризмов подчас 
даже вне связи с музыкой. С „Фиделио“ ничего подобно-
го в XIX веке не произошло. 

После революции 1917 года судьба „Фиделио“ в 
России, а затем и в СССР, отнюдь не изменилась в луч-
шую сторону. Если в XIX веке текст „Фиделио“ цензури-
ровался на предмет наличия в нем проповеди свободы и 
борьбы против тирании, то в коммунистической России 
неуместными стали казаться слишком частые упомина-
ния в либретто „Бога“ и „Провидения“, а также славосло-
вий в честь Короля и его Министра. Уникальным остал-
ся спектакль под названием „Освобождение (Фиделио): 
Торжественное представление в двух актах“ с новым 
текстом Фёдора Комиссаржевского. он был поставлен в 
Москве силами театра Совета Рабочих Депутатов на сце-
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не Большого театра к первой годовщине революции 6 и 7 
ноября 1918 года. Спектакль, шедший 7 ноября, предва-
рялся речью В.И. Ленина, а завершался не восхвалением 
силы супружеской любви и подвига Леоноры, а новым 
эпилогом. Актеры провозглашали лозунги, обращаясь к 
залу: „Влеките колесницу Свободы и Братства всех наро-
дов! Ликуйте! Прошедшего не существует более! Жизнь 
новая возникла!“ �� . Спектакль завершался исполнением 
„Интернационала“, „Марсельезы“, траурного марша из 
Героической симфонии Бетховена и вновь „Интернаци-
онала“. 

В конце 1930-х годов и в 1940 опера „Фиделио“ 
иногда звучала в концертных исполнениях – в частнос-
ти, в Москве (1937), в Харькове (ныне – Украина, 1939), 
Ленинграде (1940). Судя по музыкальным цитатам из но-
меров оперы в содержательных брошюрах, публиковав-
шихся к этим исполнениям, звучал старый текст Лепко 
(возможно, с изменениями, о которых нам в точности не 
известно)12. 

Причина крайне осторожного отношения советских 
театров к опере Бетховена очевидна. Никакие апелляции 
к эпохе французской революции XVIII века или к пресло-
вутой Испании XVII века не могли завуалировать вполне 
актуальный сюжет, в котором на фоне беззаконных реп-
рессий разворачивалась история спасения политического 
узника. театры, очевидно, просто боялись ставить „Фи-
делио“, поскольку примеры сталинских расправ с деяте-
лями искусства были у всех на виду. При концертном же 
исполнении опера могла восприниматься как „чистая“ му-
зыка, и ее политический смысл не выступал столь явно. 

В послевоенные годы постановка „Фиделио“ стала 
своеобразным делом чести. В Австрии и Германии 1950-
х годов эта опера воспринималась как символ победы 
над фашизмом и залог построения новой, справедливой, 

�� Раку, М. Музыкальная классика в мифотворчестве советской 
эпохи. Москва:2014, с. 207. 
12 Шавердян, А. И. Фиделио. опера Бетховена. Москва: Издание 
Московской гос. филармонии, 1937; соллертинский, И. И. Фиде-
лио. Ленинградская филармония, 1940. 
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жизни. Именно спектаклем „Фиделио“ в 1955 году была 
вновь открыта возрожденная из руин Венская опера. Го-
дом ранее „Фиделио“ прозвучал в Зальцбурге. 

С 1952 года, то есть еще при жизни Сталина, нача-
лась подготовка к постановке „Фиделио“ в Большом теат-
ре в Москве. С 5 октября 1952 года театр вел переписку с 
поэтом Нилом Григорьевичем Бирюковым (1907—1979), 
которому был заказан новый перевод либретто с соответс-
твующими идеологическими акцентами13. Выбор именно 
этого переводчика был обусловлен, скорее всего, пред-
почтениями режиссёра Бориса Покровского, который с 
1937 по 1943 год работал в Горьком (Нижнем Новгоро-
де) и познакомился там с Бирюковым, весьма уважаемым 
местным литератором. Премьера состоялась 2 июня 1954 
года на сцене филиала Большого театра (бывшая опера С. 
И. Зимина, ныне театр оперетты). 

В музыкальном отношении исполнение было пре-
красным (впоследствии оно было записано на пластинки). 
Дирижировал Александр Мелик-Пашаев, партию Леоно-
ры исполняла молодая, красивая и темпераментная Галина 
Вишневская, отзывы прессы были восторженными. 

что касается перевода, опубликованного не только в 
сопроводительном буклете к спектаклю, но и в советском 
издании клавира „Фиделио“ (Москва, 1960), то в ряде важ-
ных мест он весьма далеко отходил от оригинала. Изучая 
ныне эту оперу со студентами, я всегда обращаю их внима-
ние на точный смысл текста, иначе во многих местах воз-
никает сильное расхождение с характером музыки. 

Изменения, внесенные Бирюковым, касались не-
скольких линий: 1) изъятие там, где это возможно, упоми-
наний о Боге и молитвенных воззваний к нему (впрочем, 
изъятие религиозной лексики проводилось выборочно, 
кое-что было сохранено); 2) введение темы угнетения на-
рода и борьбы за социальную справедливость; 3) трак-
товка образа Флорестана как несгибаемого вождя народа, 
а не романтического бунтаря-одиночки; 4) прославление 

13 Документы, связанные с историей этого спектакля, хранятся в 
Москве, в Российском государственном архиве литературы и ис-
кусства (РГАЛИ). Фонд 648, опись 5.  
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в финале подвига народа, а не личного подвига Леоноры. 
Последнее особенно бросается в глаза в финальном 

хоре второго акта. чрезвычайно значимая для Бетхове-
на цитата из „оды к радости Шиллера“ („Wer ein holdes 
Weib errungen, mische seinen Jubel ein!“), вставленная в 
текст либретто Зонлейтнера (во французском оригинале 
Буйи ее, разумеется, нет), была заменена публицистичес-
ким текстом: 

Рей победно, наше знамя,
Знамя вольности святой!
Враг, злобный враг наш пал пред нами,
Волен ты, наш край родной!

Нужно учитывать, что в 1954 году, когда состоялась 
постановка в Большом театре, память о войне была еще 
очень свежа, и такой финал выглядел воспринимался 
как естественный и актуальный. Более того, поставлен-
ная вскоре после смерти Сталина, опера Бетховена могла 
восприниматься и в новом контексте, как произведение, 
воспевавшее освобождение от многолетней кровавой 
диктатуры. такие аналогии особенно явно напрашива-
ются в связи с текстами, вложенными Бирюковым в уста 
Флорестана (речитатив и романс в начале второго акта):

О ужасный мрак! Зловещее молчанье!
Где вы, друзья мои?
Кто, кто новой жертвой пал,
Кто в муках страждет?
Да хранит вас небо, братья!
Помню о вас.
Цепям не сдался Флорестан.

Близко утро счастья, знаю,
Но мне мне оно блеснёт.
Верю я, земля родная 
Цепи тяжкие порвёт.

При этом либретто Бирюкова полностью соответс-
твовало коммунистической коллективистской доктрине 
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и марксистской концепции истории, искренне разделяв-
шейся несколькими поколениями советских людей. 

текст Бирюкова, идеологически тенденциозный, но 
во многих случаях литературно яркий,  полностью вытес-
нил в СССР старый текст Лепко, не говоря уже о других 
дореволюционных переводах. Поскольку он широко ти-
ражировался, то он стал своего рода каноном. С новым 
переводом опера „Фиделио“ была поставлена также в Ле-
нинграде в 1958 году в Малом оперном театре. И вновь 
случилось знакомое: спектакль имел успех, отзывы кри-
тиков были положительными, но в репертуаре опера не 
удержалась. Даже в период „оттепели“ 1960-х годов и в 
1970 году, когда в СССР в невероятным размахом отме-
чался 200-летний юбилей Бетховена, в концертах звучали 
лишь отдельные фрагменты из „Фиделио“. 

Ни постановок, ни даже полных концертных испол-
нений „Фиделио“ в России не было вплоть до 2005 года. 
В связи с 200-летием со дня премьеры оперы в Москве 
и Петербурге состоялись концертные исполнения, орга-
низованные Музыкальным театром имени К.С. Станис-
лавского и Вл. И. Немировича-Данченко при поддержке 
посольства Германии. Поскольку состав солистов был 
международным (дирижер томас Зандерлинг, певцыы 
Габриэле Фонтана и Роберт Лойд), текст исполнялся на 
языке оригинала, а полный подстрочный перевод был 
опубликован в сопроводительном буклете. Концертное 
исполнение „Фиделио“ в 2014 году в Зале имени чайков-
ского (дирижер Александр Рудин, оркестр Musica Viva) 
также происходило с участием зарубежных солистов 
(Юлиане Банзе (Banse) и тимо Риихонен (riihonen)), и 
текст также исполнялся на немецком языке с русским 
подстрочником. 

3 июля 2010 года спектакль „Фиделио“ состоялся в 
необычном месте: на территории бывшего сталинского 
лагеря „Пермь-36“ (в то время – Музей ГУЛАГа). Автором 
идеи и режиссером был Майкл Хант (Hunt), со-режиссе-
ром – Георгий Исаакян14. опера исполнялась на русском 

14 Спектакль был записан на видео и официально доступен на кана-
ле Пермского театра в Ютуб: https://youtu.be/fgh2pvoc0VI .
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языке силами Пермского театра оперы и балета, причем 
со старым текстом Бирюкова, который в данном контек-
сте неожиданно приобрел откровенно антитиранический 
смысл. Но судьба этого спектакля оказалась короткой как 
по организационным причинам (он мог играться лишь 
при хороших погодных условиях для ограниченного кру-
га публики, вовлеченной в интерактивное действие), так 
и в силу быстро сгустившейся политической атмосферы 
в России. Реванш сталинизма привел к закрытию музея 
„Пермь-36“, а опера о политическом узнике вновь стала 
неудобной для постановки. 

В 2012 – 2013 году возник просветительский проект 
Московского дома оперы – „опера едет в школы“, подде-
ржанный рядом столичных префектур. В рамках проек-
та был представлен и музыкальный спектакль „Верный“ 
– искаженная до полной неузнаваемости версия „Фиде-
лио“ (автор идеи и режиссер-постановщик Анна Матис, 
помощник режиссера Екатерина Кастрова). Сюжет опе-
ры был препарирован самым курьезным образом: изъяты 
все упоминания о кровавой тирании, мрачных застенках 
государственной тюрьмы, невинных узниках, смертельно 
опасной борьбе героини за жизнь мужа. Флорестан ока-
зывался всего лишь мирным поборником просвещения, а 
вовсе не тираноборцем. В кульминационный момент Пи-
царро, согласно сценарию, хочет не убить узника, а всего 
лишь бросить в огонь его книги, чему мешает сподвиж-
ница героя, Леонора (о супружеской любви в этой „дет-
ской“ версии целомудренно не упоминается). Думается, 
что лучше было бы вообще не знакомить школьников с 
оперой „Фиделио“, чем полностью ее обессмысливать, 
превосходя в своем рвении как австрийскую цензуру вре-
мен Бетховена, так и советскую цензуру середины про-
шлого века. 

На этом фоне трудно переоценить значение единс-
твенной в своем роде постановки, осуществленной в 
2014 году на сцене Камерного музыкального театра име-
ни Б. А. Покровского в Москве (ныне – Камерная сцена 
Большого театра) по инициативе выдающегося дирижера 
Геннадия Рождественского. Рождественский захотел ис-
полнить первую редакцию оперы Бетховена, „Леонору“ 
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1805 года, а не „Фиделио“ 1814 года. По давней традиции 
в театре Покровского было принято ставить зарубежные 
оперы в русских переводах, чтобы текст был понятен 
всем присутствующим. Но ни один из имевшихся рус-
ских переводов „Фиделио“ не подходил к музыке „Лео-
норы“. Заказывать новый перевод было затруднительно, 
и было решено исполнять оперу по-немецки с краткими 
русскими титрами, а разговорные диалоги вообще опус-
тить, поскольку действие понятно и без них. 

однако нельзя сказать, что „Леонора“ в Камерном 
театре не имела прямого отношения к истории русских 
переводов оперы Бетховена. только в данном случае пе-
ревод следует понимать в гораздо более широком смысле 
слова: „Леонора“ оказалась переведенной на язык русской 
культуры XX века и затронула многие болевые точки ее 
новейшей истории.  

Режиссер Михаил Кисляров не только актуализиро-
вал сюжет, что вполне соответствует основной тенденции 
постановок оперы Бетховена в XX веке и в наши дни, но 
и переосмыслил фигуры многих персонажей, в том числе 
Пицарро и дона Фернандо. Пицарро стал воплощением 
всех диктаторов минувших веков, от Наполеона до Ста-
лина – это злодей не опереточный, а по-настоящему опас-
ный, убежденный в могуществе зла и непобедимости на-
силия. Фернандо же перестал быть условным „божеством 
из машины“ и превратился в давнего врага режима Пи-
царро, диссидента, вырвавшегося из застенков и ждущего 
момента, чтобы отомстить диктатору за всё, в том числе 
за гибель своих друзей Леоноры и Флорестана (в спектак-
ле они оба погибают, и финал третьего акта исполняют, 
уже находясь в ином мире, в сияющих белых одеждах, 
вознесенные над толпой). Вокальная партия Фернандо 
остается небольшой – он поет лишь в развязке третьего 
акта. Но все события происходят на его глазах, и во время 
молчаливых проходов этого персонажа по темному залу 
в паузах между музыкой Бетховена звучат строфы из сти-
хотворения Бориса Пастернака „Гамлет“ (1946):
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Гул затих. Я вышел на подмостки. 
Прислонясь к дверному косяку, 
Я ловлю в далеком отголоске, 
Что случится на моем веку.
На меня наставлен сумрак ночи 
Тысячью биноклей на оси. 
Если только можно, Aвва Oтче, 
Чашу эту мимо пронеси.
Я люблю твой замысел упрямый 
И играть согласен эту роль. 
Но сейчас идет другая драма, 
И на этот раз меня уволь.
Но продуман распорядок действий, 
И неотвратим конец пути. 
Я один, все тонет в фарисействе. 
Жизнь прожить — не поле перейти.

Казалось бы, эти стихи никак не связаны с сюжетом 
„Леоноры“. Но для московской публики ассоциативный 
ряд был ясен. В знаменитом спектакле Юрия Любимо-
ва „Гамлет“, шедшем в театре на таганке с 1971 по 1980 
год, всенародно любимый бард Владимир Высоцкий, иг-
равший главную роль, декламировал нараспев под гитару 
именно это стихотворение. тем самым Гамлет предста-
вал советским интеллигентом, поэтом, бардом, вынуж-
денным в одиночку противостоять лживому, подлому и 
преступному режиму узурпатора и его приспешников. 
через эту знаковую цитату протягивалась нить от Шекс-
пира к Бетховену со всеми промежуточными остановка-
ми на трагических маршрутах XX века и нашего времени, 
включая „дурную бесконечность“ русского деспотизма и 
произвола. Финал „Леоноры“ в Москве 2014 года не мог 
быть счастливым, в отличие от постановки „Фиделио“ 
в Москве 1954 года. И хотя спектакль исчез из реперту-
ара Камерного театра в 2017 году не в силу цензурного 
запрета, а из-за печальных обстоятельств, сложившихся 
внутри театра, он стал важной вехой на пути освоения 
оперы Бетховена в России. она наконец-то была воспри-
нята как произведение не столько классическое, сколько 
жгуче современное.  
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Милена Николаева
Софийска опера и балет

МеЧтАтА „ФидеЛио“.
ПъРви ПостАновКи нА сЦенАтА 

нА соФиЙсКАтА оПеРА

Сезон 1940/1941 за Софийската опера започва с пос-
тановка на операта „Гергана“ от Маестро Георги Атана-
сов под диригентството на Ангел Самоковлиев. Съвсем 
скоро след това тенорът Борис Христов гостува в „Ев-
гений онегин“ като Ленски, под ръководството на Асен 
Найденов. В ролята на онегин отскоро се изявява Михаил 
Люцканов, който по-късно ще се превърне в един от най-
добрите интерпретатори на ролята. Следва „Дъщерята на 
полка“ от Доницети. това е първата премиера на Атанас 
Маргаритов. С него работят режисьорът Илия Арнаудов, 
балетмайсторката Мария Димова (като гост) и художни-
кът Преслав Кършовски. С назначаването на Кършовски 
броят на художниците се увеличава, но в повечето слу-
чаи те отговарят за костюмите и реквизита, а декорите са 
поверени на стария майстор Александър Миленков. той 
отбелязва своите 35 години работа с премиера на „Живот 
за царя“ („Иван Сусанин“) от Глинка.

Балетът не изостава от общия подем на оперната ра-
бота. трупата се увеличава с 25 души! това е една от причи-
ните Анастас Петров да започне работа по нова премиера. 
Под диригентството на Атанас Маргаритов на 15 януари 
1941 се появяват трите балета „Поетът принц“ от Шопен, 
„тамара“ от Балакирев и „Куклената фея“ от Байер. 

През същия месец Драган Кърджиев и Асен Димит-
ров възстановяват „Продадена невеста“, а Илия Арнаудов 
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– „Бал с маски“. Значимо събитие за тетаъра е първто 
пряко предаване на опера по Радио София. На 16 февру-
ари 1941 цяла България слуша „Продадена невеста“ по 
националия радиопредавател.

В този период българското правителство вече се е ори-
ентирало към страните от тристранния пакт. Заплахата, че 
София ще бъде бомбардирана, ако България продължава да 
приема германски войски, се осъществява на 6 април 1941. 
Първите бомби падат в крйните квартали. отменят се че-
тири оперни представления, но след това операта продъл-
жава работа. „Нещо повече, през този период на постоянно 
надвиснала опастност от бомбардировки, на несигурност 
и купонна система Народната опера представи седем нови 
постановки и възобнови осем стари опери!“�

На 21 май 1941 за пръв път на българска сцена, под 
ръководството на Асен Найденов, Драган Кърджиев и 
Асен Попов се появява внушителната постановка на „Фи-
делио“ от Лудвиг ван Бетовен.

С тази постановка Найденов осъществява своя мла-
дежка мечта и дебютира като главен диригент в операта. 
театърът се нуждае от това заглавие в репертоара си, а и 
режисьорът Драган Кърджиев е силно въодушевен от иде-
ята. Ръководството обаче не подкрепя проекта до намесата 
на тогавашния директор – композитора Петко Стайнов, ар-
тистичния секретар – композитора Георги Димитров и на-
расналия ансамбъл на театъра от 190 души, които преодо-
ляват мнението, че Народната опера не е готова за Бетовен. 
По-късно Найденов споделя, че се е запознал с „Фиделио“ 
във Виенската държавна опера в интерпретация на Франц 
Шалк, а след това гледа същата постановка и в Залцбург. 
Изпълнителят на Роко – Рихард Маир, хорът и една от сес-
трите Конецни му правят изключително силно впечатление 
и от този момент той мечтае да постави операта в София. 
По това време за най-добър интерпретатор на Бетовенова-
та опера се смята тосканини. Найденов нарича неговото 
достижение „извисяване на музиката до небето“.

Асен Найденов подхожда към работата по „Фиде-

� Божкова, Злата. Софийска народна опера. Мемоари. София: На-
ука и изкуство, 1975, с. 86.
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лио“ с немалко притеснения. той мисли дълго за подбора 
на партиите. Като Леонора дебютира Мария Стефанова, 
ангажирана преди това в оперите в Билефелд и Вупертал. 
Певицата, която се изявява като мецосопран, отскоро се е 
завърнала в България и е започнала да изпълнява сопра-
нов репертоар. С голям успех е изпълнявала музиката на 
Рихард Вагнер в София и в чужбина, а една от емблема-
тичните ѝ роли е Сента от „Летящият холандец“. С ролята 
на Леонора тя се нарежда сред първите сили на операта. 
Пизаро, Найденов поверява на Христо Бръмбаров, като 
Флорестан излизат Петър Райчев и Георги Белев, а в ро-
лята на Роко е Михаил Попов.

Солистите, прекрасният мъжки хор, който пее сцена-
та в затвора така, че „предизвиква сълзи в очите“, режису-
рата на Драган Кърджиев, сценографията и костюмите на 
Асен Попов са причините операта да има изключителен 
успех и да се смята както от критиката, така и от самия 
Найденов за едно от най-големите музикални събития в 
историята на българския оперен театър. „В тази постанов-
ка, за нейния успех голям дял имаше въодушевлението на 
оркестър, хор и солисти, които работеха с истински жар, с 
точна и аналитична музикална мисъл и със страхопочита-
нието, че се докосват до творчеството на колоса на музи-
ката – Бетовен. това беше жив, действен и същевременно 
ритуален спектакъл, който носеше музиката така, както я 
чувстваме ние славяните. Едновременно с това постанов-
ката имаше своя социален принос, звучеше като своеобраз-
на критика на тогавашната действителност – според пре-
ценките на мнозина и особено на Любомир Пипков“2.

С тази постановка в театъра се утвърждава като ам-
бициозен и богат с идеи режисьорът Драган Кърджиев. 
До този момент той е поставил редица заглавия, но с Бе-
товен изпъква сред колегите си. Кърджиев се отличава с 
ерудицията си и качествата си като музикант. той е учил 
в Берлин, специализирал е в Байройт. Една от най-успеш-
ните му постановки преди „Фиделио“ е тази на „Продаде-
на невеста“ от Сметана, за която получава отлични оцен-
ки от критиката. За съвместната си работа с него Асен 

2 Бончев, Марин. Асен Найденов. София: Музика, 1985, с. 134.
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Найденов споделя: „Първо, той се запознаваше детайлно 
с епохата, с бита, с костюмите, архитектурата, поведени-
ето на хората от онова време, за да може всичко да бъде 
абсолютно точно. Проучваше с подробности и детайлно 
всичко за композитора, за автора на либретото, за епоха-
та. Второ, той имаше свой определен маниер на работа с 
актьорите и с хора на сцената. Впускаше се в най-големи 
подробности и даваше логични задачи, независимо дали 
това са солисти, хористи или миманс. Всичко биваше раз-
работено с тънкости и заедно с това не се губеше общото 
цяло. И като режисьор организираше спектакъл с драма-
тично изграждане, с ясно подчертана кулминация“3.

Премиерата на „Фиделио“ е на 21 май 1941. Изигра-
ни са общо 33 спектакъла, след което заглавието липсва 
от афиша на театъра до 23 април 1957, когато постанов-
ката е възстановена и изиграна 7 пъти. Поводът е 130-го-
дишнината от смъртта на композитора. 

На 29 март 1957 във вестник „Народна опера“ излиза 
съобщение със заглавие „Пред премиерата на „Фиделио“: 
„Подготовката на операта „Фиделио“ от Бетовен на-
влиза в своята решителна фаза. През първата половина 
на месец април колективите при Операта ще предста-
вят пред нашата културна общественост една опера, 
която винаги е била неразделна част от репертоара на 
всеки голям театър. Гениалната музика и драматургия 
на Бетовен отново ще прозвучи от нашата родна оперна 
сцена и ще вдъхва бодрост и борчески оптимизъм на слу-
шателите си. Великото име и дело на Бетовен извънред-
но много задължава постановъчната група и всички 
участващи във „Фиделио“. Последните са мобилизирали 
възможностите си и правят необходимото, премиера-
та да излезе навреме. Преодолени са и редицата пречки, 
възникнали от краткото време, за което трябва да се 
подготви операта. След напрегната работа по оперите 
„Иван Сусанин“ и „Бохеми“, а сега и в подготоката на 
операта „Война и мир“, започва все повече да се чувства 
предпремиерният нерв и пулс около „Фиделио“. Репети-
циите вървят ритмично и с напрегнато темпо. Налице е 

3 Бончев, Марин. Цит. изд., с. 135.
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добро сработване между постановъчната група и солис-
тите. У всекиго прозира амбицията да оправдае големи-
те изисквания, които Бетовен е поставил пред персона-
жа на операта си. Изградената творческа бригада към 
операта „Фиделио“ в състав Сийка Петрова, Димитър 
Ненков и Борис Богданов прави всичко да бъде в помощ 
на постановчиците, особено в усилията им за запазване 
на съществуващата творческа атмосфера на репетици-
ите. Успоредно с работата на режисьора, засл. aртист 
Драган Кърджиев и диригентът на „Фиделио“, народ-
ният артист Асен Найденов проучва партитурата на 
това грандиозно музикално произведение с оркестъра.

Нека да пожелаем на всички участващи в подготов-
ката на „Фиделиоо“ блестящо да изнесат премиерата и 
да я отчетем като едно голямо творческо завоевание.

От творческата бригада на операта „Фиделио“4

Голямо значение има представянето на това заглавие 
на софийската сцена и то за втори път. Драган Кърджиев 
дори го определя като обществен дълг: „Операта „Фиде-
лио“ е писана от Бетовен в разцвета на неговите твор-
чески сили, след Третата симфония, почти едновременно с 
Петата и Шестата симфонии, музиката към „Егмонт“, 
соната Апасионата. Защо тогава е била първоначално под-
ценявана такава гениална творба като „Фиделио“, факт, 
който съвсем не е рядко явление в историята на операта? 
Колкото и парадоксално на пръв поглед да звучи това, под-
ценяването (което за съжаление се отразяваше доскоро и 
в преподаването на музикална история в нашата Софийска 
консерватория) се дължи именно на прогресивния характер 
на това произведение. Сюжетът е взет от един епизод през 
време на Френската революция. В операта си Бетовен дава 
израз на своите идеи за свобода, братство, равенство, про-
гласени от Френската революция, той страстно се бори с 
музиката си за тях. И докато в чисто музикалните творби 
тия идеи не могат да бъдат така конкретно изразени, във 
„Фиделио“ те се изявяват със страшно въздействаща сила. 
На времето цензурата основно е окастрила текста на опе-

4 Пред премиерата на „Фиделио“. – В: в. Народна опера, № 5, 29 
март 1957.
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рата и либретистът е давал на властите писмени обясне-
ния, че действието няма нищо общо с тяхното съвремие, че 
става в XVI век, в далечна Испания. Бетовен е трябвало да 
премахне всякакво обществено звучене на операта си и да я 
превърне само в лична драма на Флорестан, който се бори 
срещу злоупотребленията на един корумпиран чиновник. 
Че това намалява конфликтната, въздействената сила на 
операта е ясно. Въпреки това мобилизиращата сила на Бе-
товеновата музика разбива тесните рамки на поправения 
и окастрен текст и първоначалният замисъл на Бетовен 
личи през пукнатините на тези рамки. Когато московска-
та преработка на текста (оп. „Фиделио“ бе представена 
на сцената на Болшой театър през 1954 година) възста-
нови общественото значение на сюжета, драматичните 
конфликти на произведението се проявиха с необикновена 
сила, неговите драматургични и театрални качества се 
разгънаха с нов блясък.

Тия високи качества на „Фиделио“ караха буржо-
азната музикална наука усърно да поддържа легендата 
за „слабостите“ на Бетовеновата опера, толкова повече, 
че основавайки се само върху старите оперни традции, не 
е разбирала и съвършено новата, гениална музикална дра-
матургия на Бетовен. Неговият музикален израз е сгъс-
тен до крайност и това създава големи трудности за из-
пълнителите, които от своя страна понякога поддържат 
легендата за нетеатралността или по-скоро за „неопе-
реността“ на „Фиделио“. Но музиката и драматургия-
та на Бетовен с непознати дотогава средства разкриват 
най-скритите гънки на човешката душа и с елементарна 
сила движат действието. Затова и влиянието на „Фиде-
лио“ върху големите оперни композитори от следващите 
поколения е така силно. Достатъчно е да се прочете какво 
казват за „Фиделио“ композитори като Берлиоз, Вагнер, 
Глинка..., за да се оцени правилно силата и значението на 
единствената Бетовенова опера. В своите спомени за 
Глинка руският композитор и музиковед А. Серов напри-
мер пише: „Когато разговорът се докосваше до Моцарт, 
Глинка винаги прибавяше: „добър, но къде ще се мери с 
Бетовен!“ Недоумяващ го попитах веднъж: „А в опера-
та?“ „Да, отговори Глинка, и в операта. Не бих заменил 
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„Фиделио“ с всички опери на Моцарт взети заедно.“
Днес, когато отбелязваме 130-годишнината от 

смъртта на Бетовен, един от най-големите гении на чо-
вечеството, представянето на неговата опера „Фиде-
лио“ и правилната преценка на нейното място в творчес-
твото му, е дълг за нашата културна общественост“5.

В мемоарите си Сийка Петрова говори с голямо пре-
клонение за работата си с Драган Кърджиев. още при 
първата им среща на репетициите на „Лоенгрин“ той из-
важда от нея неподозиран потенциал в ролята на Елза. За 
подготовката на „Фиделио“ тя разказва: „Няма да забравя 
един куриозен случай при подготовката на „Фиделио“, 
единствената опера на Бетовен, която пях с дълбоко 
вътрешно преклонение пред виенския гений. В истори-
ята на операта „Фиделио“ се говори за ненадмината-
та певица Вилхелмине Шрьодер Девриент в ролята на 
Фиделио (Леонора). Тя е имала хубав драматичен сопран 
и красива фигура. Играела е в тази роля с трико. Моят 
костюм се състоеше от панталон и риза. Но пантало-
ните бяха много широки – приличаха на селски потури и 
ролята добиваше комичен характер. Аз помолих госпо-
дин Кърджиев да нареди да ми се стеснят панталоните, 
той обаче категорично отказа. Тогава помолих главния 
шивач, господин Кронев. Той се съгласи. Но когато Дра-
ган Кърджиев забеляза стеснените панталони, вдигна 
страшен скандал. Панталоните обаче останаха тесни, 
защото бяха изрязани при стесняването и не можеха 
отново да се разширят. На господин Кронев беше на-
ложена голяма глоба. Аз се почувствах виновна и исках 
да я платя, но той беше голям кавалер и не прие. След 
известно време този инцидент се забрави. Добрите ни 
отношения с Драган Кърджиев се възстановиха и този 
случай не промени у мен добрите чувства, уважението и 
благодарността към този голям български режисьор“6.

Въпреки това репетиционния процес е напрегнат и 

5 Кърджиев, Драган. Бетовен и неговата опера „Фиделио“. – Във: 
в. Вечерни новини, № 1770, 1957.
6 Петрова, Сийка. carmina Morte carent! – В: Музика. Вчера. Днес, 
№ 3, 1994, с. 48.
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тежък. За съжаление пери-
одът не е подходящ. В театъ-
ра се подготвят няколко мно-
го тежки постановки – „Иван 
Сусанин“, „Бохеми“, „Война 
и мир“, играе се и „Вълшеб-
ната флейта“. Силите на еки-
па и времето не достигат и 
този път „Фиделио“ не жъне 
такъв голям успех.

от критиката на Конс-
тантин Карапетров се разби-
рат някои от проблемите на 
спектакъла, както и повече 
детайли за концепцията на 
постановъчния екип: „Спо-
ред общоприетия текст на 
операта, по който тя се играе 
из целия свят, изложен също 
така и в книгата „Бетовен“ 
на видния съветски музико-
лог Алшванг и в съветския 
сборник „оперни либрета“, 
дон Пизаро е губернатор в 
един замък и е подчинен на 
министъра дон Фернандо. В 
преработката, застъпена от 
Кърджиев, Пизаро е комен-
дант на замък и непосредс-
твен началник на затвора. 
той е привърженик на стария 
ред, а дон Фернандо е рево-
люционен министър, враг на 
Пизаро и водач на народните 
маси. Дон Фернандо тръгва 
към замъка-крепост на Пи-
заро – при истинския текст, 
за да инспектира дейността 
на своя подчинен Пизаро, за скица на костюм 

на дон Фернандо

скица на костюм на 
Леонора (Фиделио)
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когото е чул, че върши безза-
кония; а при преработката – за 
да завземе крепостта и смък-
не от власт врага си Пизаро. 
И при двата текста Пизаро, 
научил за приближаването 
на Фернандо, решава да убие 
тайно затворника Флорестан, 
който знае за много негови 
престъпления. тук се получа-
ва първата недомислица в пре-
работката: защо Пизаро бърза 
да премахне и то тайно Фло-
рестан и какво общо има това 
с Фернандо? И колко ясно е 
това при истинския текст: 
Пизаро се бои, че Флорестан 
може да разкрие неговите 
престъпления пред Фернандо, 
и Фернандо като началник на 
Пизаро ще го държи отговорен. 
При редакцията, възприета в 
Софийската народна опера, 
остава необяснима потъпката 
на Роко, който излишно моли 
победилия и дошъл в замъка 
дон Фернандо да бъде поща-
ден Флорестан, за когото Фер-
нандо отдавна знае, че е негов 
съмишленик. А обяснението 
в истинския текст идва много 
по-логично: Флорестан е зат-
ворен от Пизаро, който пък е 
подчинен на дон Фернандо. И 
Роко моли Фернандо да бъде 
ревизирана несправедивата 
присъда на Флорестан, т.е., да 
бъде освободен.

Има и други несъобраз-

скица на костюм на Пизаро

скица на костюм 
на жакино
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ности, на които няма да се спирам.
Музикалното ръководство на народния артист Асен 

Найденов свидетелства за добросъвестно и задълбочено 
отношение към богатата партитура на Бетовен. За съжа-
ление, въпреки старанията на диригента, в музикалното 
изпълнение се срещат слаби места. Става дума за уби-
ващите всяко художествено въздействие непрекъснати 
киксове на валдхорните, за явно неусвоения Бетовенов 
музикален стил от страна на някои изпълнители, както 
и за понякога неоправдано силния и покриващ певците 
оркестър. Добре прозвучаха хоровете, а увертюрата „Ле-
онора № 3“ и цялата трета картина спадат към най-добре 
изработените страници на операта. В ролята на Леонора 
(Фиделио) лауреатът на Димитровска награда Сийка Пет-
рова постига художествено претворяване от голям мащаб 
и изпъква на преден план през целия спектакъл. Певицата 
се справя блестящо с трудностите на партията си и съз-
дава необикновено обаятелен и топъл образ на смелата 
и любяща съпруга. Новата проява на Сийка Петрова е и 
ново доказателство за голямата класа на тази певица. Ни-
колай Гаубич (дон Пизаро) и Борис Маринов (Флорестан) 
са доста далеч от изискванията на образите, които застъп-
ват и са особено чужди на Бетовеновия дух в музикалната 
си интерпретация. Н. Гаубич е гротескен и характерен в 
играта и още повече във вокалния израз. Неговият Пизаро 
е предимно жалък и отвратителен и в него слабо се чувс-
тва властният тиран, който възбужда омраза. Б. Маринов 
чисто технически се справя почти безпогрешно с вокал-
ната страна на партията си. Но той съвсем не е героят 
Флорестан. Характерността на неговото превъплъщение 
се подчертава и от смешните дрехи, които е принуден да 
носи – достойни да окарикатурят и най-представителната 
фигура! А и в костюмите на други от положителните ге-
рои като че също има стремеж да се изкълчи фигурата на 
артиста.Алексай Милковски (Роко) е културен и подчер-
тано артистичен изпълнител. У него всеки жест е отме-
рен и убедителен, а гласовият израз е всецяло в услуга на 
художествената цел. Много естествени и непринудени са 
Мати Пинкас (Марцелина) и Димитър Цолов (Жакино). 
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те създават мили и симпатични образи, а пеенето им е 
напълно стилно. Със своята красива и внушителна фигу-
ра и смислени прояви Димитър Кожухаров олицетворява 
убедително министъра дон Фернандо“7.

 Мнението на Карапетров донякъде е споделено и 
от Любомир Сагаев, макар че той дава и доста различни 
нюанси при прочита на постановката: „Решението на Со-
фийската опера да възобнови поставянето на „Фиделио“ е 
хубаво. Всеки голям оперен театър трябва да има в репер-
тоара си тази прекрасна творба. Какво ни показва новата 
постановка на „Фиделио“. В нея са изтъкнати революци-
онните тенденции на произведението. тежестта пада върху 
борбата срещу потисниците на народа, като не е и замъгле-
на личната драма на героите. Диригентът Асен Найденов е 
положил доста грижи за правилната музикална трактовка. 
Но в същото време са допуснати и редица грешки, които се 
отразяват върху общото оформление на оперния спектакъл. 
Следва да се отбележат някои пресилени неща и в работата 
на режисьора Драган Кърджиев. В нея има необоснована и 
излишна плакатност. В последната картина не е необходимо 
да се развяват непрекъснато тези жълти знамена. Също така 
грозно е излизането на войниците от крепостта с огромното 
черно знаме във втора картина. Абсолютно неоправдано е и 
спускането на втората завеса по време на изпълнението на 
увертюрата „Леонора № 3“ между трета и четвърта картина, 
на която е сложен един релефен медальон на свети Георги. 
По всяка вероятност тук е целено да се свърже символично 
героизмът в операта с героичния образ на светията. това от-
влича вниманието на слушателите.

Несъобразности са допуснати и в драматургическата 
тъкан на постановката. Ще посочим само една. Неизясне-
на остава функцията на Жакино и Марцелина в драма-
та. те не допринасят нищо за развитието на действието. 
Авторите на либретото са вмъкнали тези две лица само 
по драматургически съображения. техните сцени са вклю-
чени, за да внасят констрастност и бодрост, да разнообра-
зяват действието. Именно този контраст не се получава в 

7 Карапетров, Константин. „Фиделио“ отново на софийската опер-
на сцена. – В: в. Труд, № 100, 28 април 1957.
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постановката на Кърджиев. образите на Жакино и Марце-
лина са бледи и публиката не може да почувства внезапна-
та бодрост и малкия лъч радост и хумор, който те носят.

Има какво да се каже и по разпределението на ро-
лите. Сийка Петрова сценично е много добра като Фиде-
лио (Леонора). Да се говори за нейните гласови качества 
е излишно. те са известни. Но у тази добра певица се е 
появило едно разклащане на гласа, което особено лошо се 
отразява при една такава партия като Фиделио. Партията 
на Флорестан, макар и не особено голяма, е извънредно 
трудна. Борис Маринов има цялата възможност да я пок-
рие с гласа си. той се справя отчасти с нея, но обезателно 
трябва да му се обърне внимание по отношение на ин-
тонацията. тази негова приблизителна точност може да 
се обясни и с трудността, но прецизността при пеенето е 
абсолютно необходима за автори от класиката и особено 
за Бетовен. За Алексей Милковски могат да се кажат само 
хубави неща. Милковски е един преъзходен Роко. Него-
вият красив и плътен централен бас е точно за тази пар-
тия, а прекрасните му артистични качества му позволяват 
да изгради един наистина ярък образ. Николай Гаубич е 
безспорно добър певец. той е положил извънредно много 
усилия, за да изгради добра партия. Неговата игра също 
не е лоша. обаче вокалната партия не му лежи много на 
гласа. За тази роля би трябвало да се потърси по-нисък 
глас. Същото може да се каже и за Димитър Кожухаров. 
Вокалните си партии Димитър Цолов и Мати Пинкас, 
като Жакино и Марцелина, покриват добре, но би трябва-
ло сценично да оживят повече ролите си.

Хоровите части заемат централно място в операта, макар 
и да не са много. Хорът е подготвен и изпълнява много добре 
както „Хорът на затворниците“, така и финалната сцена. Ръко-
водството на операта трябва да помисли за подобрение на гла-
совата свежест на този колектив. В него се чувства увяхване. 
При малките две сола в „Хорът на затворниците“ трябваше да 
се помисли дали да се оставят тези солисти. За солото на баса 
мъчно може да се допусне, че би могло да се изпълни по-не-
чисто, а това разваля до голяма степен хубавото впечатление от 
доброто изпълнение на този прекрсен хоров откъс.

Със съжаление трябва да се отбележи, че в тази пос-
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тановка оркестърът на Софийската опера не е на нужната 
висота. Необходимо е да се вземат сериозни мерки за по-
добрението на неговата работа. Увертюрата на „Фиделио“ 
не предлага никакви проблеми в изпълнителско отноше-
ние и въпреки това тя не беше изпълнена задоволително. 
обаче изпълнението на „Леонора № 3“ изисква много по-
вече от оркестъра. С трактовката на увертюрата в никой 
случай не можа да се почувства триумфалната радост, с 
която е наситена музиката“8.

Настоящата публикация представя само малка част 
от фактите и емоциите съпътстващи представянето на 
единствената опера от Лудвиг ван Бетовен за пръв път в 
България. това е една колективна мечта, превърнала се в 
реалност в изключително трудно време на несигурност и 
страх. Премиерата на „Фиделио“ е доказателство за висо-
кия професионализъм и отдадеността на артистите от ос-
нованата неотдавна Народна опера. оживяването на сце-
ната на тази „опера на спасението“ се превръща в символ 
на силния дух на твореца.

8 сагаев, Любомир. „Фиделио“ на софийска сцена. – В: в. Отечес-
твен фронт, № 3947, 5 май 1957.
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Постановъчна група
Диригент – Асен Найденов
Режисьор – Драган Кърджиев
Декори, костюми и реквизит по скици на Асен Попов
Хормайстор – Любомир Пипков
Помощник-режисьор – Ив. Попов
осветител – П. Бакалов

Изпълнители (1941 година)
Дон Фернандо  Димитър Кожухаров
Дон Пизаро  Христо Бръмбаров
Флорестан  Петър Райчев, Георги Белев
Леонора (Фиделио) Мария Стефанова
Роко   Михаил Попов
Жакино   Георги Хинчев
Хор и оркестър на Софийската опера

Изпълнители (1957 година)
Дон Фернандо  Димитър Кожухаров
Дон Пизаро  Николай Гаубич 
Флорестан  Борис Маринов 
Леонора (Фиделио) Сийка Петрова
Роко   Алексей Милковски
Марцелина  Мати Пинкас
Жакино   Димитър Цолов
Хор и оркестър на Софийската опера

скица на костюми – дамски хор скица на костюми – мъжки хор
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Д-р Албена Найденова
Виена

ЗА ПъРвАтА веРсиЯ нА „ФидеЛио“ 
(„ЛеоноРе“) и ПРеМиеРАтА ѝ 

във виенсКАтА оПеРА нА 1.02.2020

Исторически ракурс 
Първата версия на Бетовеновата опера „Фиделио“ е 

реализиранa на 20 ноември 1805 на сцената на Theater an 
der Wien, на 29 март 1806 – втората, „Леоноре“, а на 23 
май 1814 –  „Фиделио“, третата, последна версия на oпе-
рата. Версията от 1805 е имала още едно сценично пре-
въплъщение през 1905 (точно 100 години след нейната 
премиера във Виена) под диригентството на Рихард Щра-
ус, който я възстановява след дълга и детайлна работа, 
първо за намирането на оригиналната партитура, а след 
това – за нейната сценична реализация�. 

Бетовен живо се интересува от изразните средства 
на оперния жанр: първата му опера Vestas Feuer („огъ-
нят на весталката“), по либрето на Емануел Шиканедер, 
остава незавършена. Изцяло е запазена само първата сце-

� През 1905 Р. Щраус дирижира първата версия на операта в Крал-
ската опера в Берлин. За него „Фиделио“, както и цялото творчес-
тво на Бетовен, са образец на германската национална опера и на 
германското присъствие на световната музикална сцена. от друга 
страна, трябва да напомня и за интонационния прототип на тема-
тизма в „Метаморфози“ за 23-ма солисти-щрайхисти (1945), изра-
зяващ също едно своеобразно преклонение на Рихард Щраус към 
гения на Бетовен.
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на, а дуетът Воливия – Сартагонес Бетовен пренася почти 
буквално във „Фидело“, върху който тогава вече работи 
усилено. 

това са известни факти, но по-малко известно е, че 
той е прегледал повече от 50 либрета в течение на твор-
ческата си работа, между които са либретата  на „Алчи-
на“, „Армида“, „Руините на Вавилон“, „Завръщането на 
одисей“ (всички, носещи в себе си героичния женски ас-
пект), както и „Приказка за хубавата Мелузине“, „Клоди-
не от Вила Белла“, даже една индийска и една персийска 
пасторални сцени. През 1808 Бетовен планира операта 
„Макбет“, а по-късно – „Фауст“, които също никога не 
създава. Има различни мнения  защо композиторът се е 
отказал от работа върху тях, но ще подчертая само това, 
което считам за реално, произтичащо от самия музикален 
материал: методът на композиция при Бетовен е инстру-
ментален или ако е свързан с текст – кантатно-ораториа-
лен (независимо от многобройните песни, както и цикъла 
„Към далечната любима“), а не театралнодраматургичен, 
носещ патоса на емоционално обагрения и сценично реа-
лизуем текстови материал.

Написването на либретото на първата весия и одоб-
ряването му от страна на композитора има своя история: 
съществува предположение, че сюжетът се базира на 
реална случка и либретото на французина Жан Никола 
Буйи2, написано през 90-те години на ХVІІІ век, също е с 
конкретно измерение. Буйи тогава е завеждал админист-
ративен район около френския град тур и днес историци 
предполагат, че той самият е участвал в освобождаването 
на затворника и в либретото се явява в ролята на министъ-
ра. това са предположения, за които ясни доказателства 
няма. Първото музикално-театрално произведение вър-

2 Jean Nicolas Bouilly (1763 – 1842) е френски автор-драматург, 
либретист и не на последно място политик (с адвокатска длъжност 
в парижкия парламент) по време на Френската революция. По-
късно е ангажиран като адвокат в тур. През 1790 създава либретото 
на „Léonore, ou L`amour conjugal“ („Леонора, или Съпружеска 
любов“).
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ху това либрето принадлежи на Пиер Гаво3 със заглавие 
„Léonore ou L`amour conjugal“ в жанра на опера-комик и 
премиерата му се е състояла в Париж през 17984. Инте-
ресът към сюжета се засилва и Фердинанд Паер5, капел-
майстор и композитор по това време във Виена, запознава 
с него Бетовен. През 1804 в Дрезден се е състояла пре-
миерата на операта на Паер със заглавие „Leonora ossia 
L`аmour coniugаle“, а през 1808 – във Виена с название на 
немски – „Leonorе, oder die ehеliche Liebe“6.

оказва се, че Бетовен е притежавал някои номера от 
тази партитура. Върху същия сюжет Йохан Симон Майер7 
през 1805 представя в Падуа своята farsa santimentale 
„L`аmour coniugale“. това, че Бетовен през 1803 предла-
га на интенданта на Theater an der Wien Йозеф Зонлайт-
нер (Joseph Sonnleithner) да преведе и адаптира френския 
текст на Жан Никола Буйи на немски език, не е учудващо, 
особено в контекста на тази предистория. Сюжетът като 
че ли е витаел във въздуха и е бил актуален във връзка 
с революционната политическа обстановка и промяна не 
само във Франция, но и в цяла Европа. Един от бетовено-
вите изследователи в началото на миналия век – Рихард 

3 Pierre gaveaux (1760 – 1825) започва кариерата си като певец /те-
нор/ в театъра в Бордо, а през 1812 работи като композитор, певец 
и артист в опера Комик в Париж. Автор е на 35 произведения – 
опери, оперети и балети, между които са L`аmour filial, Le Bouffe et 
le teilleur, L`Echelle de soie, както и Léonore, ou L`amour conjugal.
4 schmidl, Stefan. Theater an der Wien. – In: Oesterreichisches 
Musiklexikon. Online-Ausgabe, Wien: 2002.
5 Ferdinando Paёr (1771 – 1839) e автор на 43 опери, 2 оратории, 
кантати, симфонични произведения и камерна вокална и инстру-
ментална музика. той е известен като един от учителите на Ференц 
Лист в Париж. 
6 Вж. Bauer, Anton. 150 Jahre Theater an der Wien. 1801 – 1951. 
Zürich/Wien: 1952.
7 Johann Simon Mayer (1763 – 1845) – автор на 68 музикално-сце-
нични произведения в жанра на опера seria и на операта на спа-
сението. Бил е признат за талантлив и търсен професор по ком-
позиция, негов ученик е бил Гаетано Доницети. Либретистът 
Гаетано Роси свежда либретото на Никола Буйи до едноактна farsa 
santimentale, върху което либрето Йохан Симон Майер създава 
„L`аmour coniugale“. 
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Енглендер 8 публикува изследване за музикалните „мосто-
ве“, които съществуват между двете партитури – на Паер 
и на Бетовен. Както вече подчертах, операта си немски-
ят гений написва след премиерата на произведението на 
Паер в Дрезден. Взаимстването на музикален материал от 
друг композитор е било по това време общоприета и нор-
мална практика (да си спомним, например, встъплението 
към първия зингшпил на Моцарт „Бастиен и Бастиена“ и 
първата тема на трета симфония на Бетовен. Разликите 
са само в тонално отношение). особено явно музикално 
родство между Паер и Бетовен Енглендер открива в сце-
ните „Abscheulichet! Wo gehest du hin?“ и „Wer ein holdes 
Weib errungen…“9. 

оригиналното заглавие, избрано от  Бетовен е „ Leo-
nore, oder Der Triumph der ehelichen Liebe“ („Леонора, или 
триумфът на брачната любов“), но по настояване на ръко-
водството на Theater an der Wien, за да се избегне дубли-
ране с операта на Пиер Гаво „Леонора, или съпружеската 
любов“ от 1798 и операта „Леонора“ на Фердинандо Паер 
от 1804, спектаклите през 1805 преминават под името 
„Фиделио“. Но следващата година Бетовен издава либре-
тото със заглавие „Леонора“ и така до сега се обозначават 
първите две версии от 1805 и 1806, а „Фиделио“ остава 
наименование само на последната версия от 1814.

Премиера на „Фиделио“/„Леоноре“ във Виенската 
опера на 1.2.2020

Имайки предвид тазгодишната постановка на 
„Фиделио“/„Леоноре“ във Виенската опера, трябва да се 
отбележи, че не е възможно тя да бъде анализирана без 
този кратък исторически преглед. В операта са препле-
8 richard Engländer (1889 – 1966) е германски музиковед, ком-
позитор и чембалист. Някои негови публикации: Johann gottlieb 
Neumann als Opernkomponist (1916); Joseph Martin Kraus und die 
gustavianische Oper (1943); Die Dresdner Instrumentalmusik in der 
Zeit der Wiener Klassik (1956). Публикувани композиции за мъжки 
хор: Nyss juninattglabsen, Sensommar, Majbön (1943) – произведе-
ния, написани в годините, в които Енглендер живее в Стокхолм. 
9 Ludwig van Beethoven. Fidelio. Urauffassung (Leonore). Programm-
heft der Wienerstaatsoper. Wien: 2020, S. 33.
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тени политически, социални, философски и психологи-
чески виждания, характерни както за самата епоха, така и 
за личността на композитора и на либретиста. За Бетовен 
съвършената женска любов, достигаща до саможертва и 
до личен отказ от облагите на бюргерския живот е била 
определен идеал, който той (по всички архивни данни) 
не е изживял пълноценно. Ако потърсим в същата епоха 
една противоположна на неговата лична житейска реали-
зация, трябва да противопоставим Волфганг фон Гьоте 
като равен на него гений и същевременно екзистенциален 
антипод.

В постановката във Виена трудно можем да открием 
тази многослойност на посланията: действието, както е 
по партитура, се развива в ХVІ век в импровизиран за-
твор в Испания (изискване от страна на цензурата, наблю-
даваща събитията в тогавашна Франция и в Австрия), ко-
ето режисьорката Амели Нийрмайер (Аmélie Niermeyer) 
променя, отвеждайки зрителя в наши дни и още в сценич-
ното разиграване на уверюрата акцентира върху личната 
психологическа драма на Леоноре: на сцената се появя-
ват и остават до края на оперното действие две Леоноре 
– в изпълнение на сопраното Дженифър Дейвис (Jennifer 
Davis) и актрисата-двойник на Леоноре Катрин Рьовер 
(Katrin röver). Драматичният текст за актрисата е напи-
сан от Мориц Ринке (Moritz rinke). Според режисьорска-
та концепция раздвояването на образа на главната геро-
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иня подчертава нейната психологическа драма, изразена 
във вътрешен, но чуваем за слушателя диалог със себе 
си. този личностно-психологически аспект режисьорка-
та Амели Нийрмайер трансформира в края на операта 
в апотеоз на едно ново, обновено и социално издигнато 
общество, което от своя страна пък се нуждае от герои 
като Леоноре. Бих казала, че този режисьорски подход не 
обогатява и не носи допълнителна художествена инфор-
мация за слушателя. Напротив, прави вътрешния свят на 
Леоноре прекалено оголен и видим за съвременния зри-
тел, отвличайки дори вниманието от красотата на Бетове-
новата музика и от великолепното певческо присъствие 
на Дженифър Дейвис на сцената.    

Режисьорското решение на останалите образи е кон-
венционално – чен Райс (chen reiss) в ролята на Мар-
целина, Фалк Щрукман (Falk Struckmann) – Роко, Беня-
мин Брус (Benjamin Bruss) – Флорестан, Жакино – Йорг 
Шнайдер (Jörg Schneider). Дон Пицаро – томас Йоханес 
Майер (Thomas Johannes Mayer), Дон Фернандо – Самуел 
Хаселхорн (Samuel Hasselhorn).

В световен мащаб Бетовеновият „Фиделио“ в пос-
ледната си редакция е една от най-изпълняваните опери, 
наравно с тези на Вагнер. Юбилейната година извика на 
живот напълно забравено произведение, което под дири-
гентството на Tomás Netopil (главен диригент на филхар-
монията в Есен) изпълни със свое съдържание дистанци-
ята между известния  на всички „Фиделио“ от 1814 го-
дина и тази първа редакция. Музикантите и публика се 
докоcнаха до друг свят, може би малко неочакван и малко 
по-чужд. операта не е била приета добре в Theter an der 
Wien тогава, през 1805. обвинението е било в прекале-
ната ѝ дължина, която сегашната публика не намери за 
релативно и неяснотата на жанра – опера, или зингшпил, 
или кантата. По думите на томас Нетопил оригиналната 
музика прозвучава сега без купюри, само със съкраще-
ния на текста-зингшпил, но с вмъкване на допълнителен 
текст за ролята на артистката Леоноре. Френският сюжет 
като че ли в този първи вариант се чува по-ярко и напом-
ня на жанра на героичната френска опера. 
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В интервюто преди премиерата на 1. 02. 2020 Нето-
пил подчертава: „В музиката има елементи, които напом-
нят френско влияние. Намираме ги, например в ритмика-
та, в двойно пунктираните ноти, които напомнят за исто-
рически етаблиралият се френски увертюрен стил, има и 
звукови нюанси, които са с френски корени. Влиянието 
със сигурност не е нужно да се доказва“10.

Разликите в двете редакции диригентът вижда в 
следното: „Бих казал, че в познатата последна редакция 
съществува свързващо напрежение oт първия до послед-
ния момент. това Бетовен постига гениално, катo вече има 
опита от предишните две версии на тази опера. Първата 
версия изисква повече време за разгръщане, тя се развива 
драматургично по-бавно. Но: музиката на тази първа вер-
сия има своя собствена, несравнима магия! Един малък 
пример: в трето действие, преди дуета Леоноре – Роко, 
Бетовен работи с тъмни нюанси, контрафаготът и ниски-
ят щрайх създават един звуков свят, който е мистериозен, 
богат на цветове и мрачен, почти като филмова музика. 
Бетовен силно съкращава по-късно това място, така че 
оставя от него само едно кратко въведение. В първата 
версия обаче има 20 – 30 такта повече – една много особе-
на, майсторски развита сцена“��. В диригентския прочит 
на партитурата Нетопил  по своеобразен начин се стреми 
(и го постига) да избегне „недопустимото“ за тогаваш-
ните разбирания смесване на жанровете, което накъсва 
цялостта на формата. Постига го на базата на музикал-
ния, а не на текстовия матариал, независимо от това, че 
словесното се подчертава от присъствието и от репликите 
на втората Леоноре на сцената, въведенo от режисьорска-
та концепция. Нетопил съкращава оригиналния текст на 
зингшпила, като по този начин съкращава и сценичното 
време – времевото разстояние между музикалните номе-
ра е кратко. 

Знае се, че обикновено преди последния акт в трета-
та редакция на „Фиделио“, се свири увертюрата  „Леоно-

10 Ludwig van Beethoven Fidelio. Urauffassung (Leonore). Programm-
heft der Wienerstaatsoper. Wien: 2020, S. 96.
11 Ibid.
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ра 3“. В тазгодишната виенска постановка диригентът из-
бра за начална увертюра бравурната „Леонора 2“, без да 
вмъква една от увертюрите преди последното действие, 
както е било препоръчано от Густав Малер по време на 
неговото директорство и дирижиране във Виенската опе-
ра. оркестровият състав, който  Нетопил избира е малък, 
само 10 първи цигулки; големият дует Марцелина – Лео-
норе звучи също изявено камерно, а диалогът Роко – Жа-
кино е построен върху ясното съпоставяне на пианисимо 
и фортисимо (според мен ефект, напълно обоснован от 
текстовия контекст) .

Финалът на „Леоноре“, напомнящ този на ІХ сим-
фония, е изтълкуван от диригент и режисьор, бих каза-
ла, много индивидуално: чрез подсилени динамични 
контрасти и темброви нюанси в оркестъра (сигналът на 
тромпета потъва в оркестровата звучност и идва от друг, 
напълно нереален свят), а на сцената чрез рязка промя-
на на светлината и облеклото на хора (блестящи вечерни 
рокли и фракове) се пресъздава идилична, сценично ви-
дима картина в съзнанието на умиращата Леоноре; карти-
на-утопия, която е проекция на едно хармонично и кра-
сиво бъдещо общество. Леоноре в предсмъртния си час 
халюцинира, вижда това, което може би самият Бетовен е 
видял в нейната идеална, влюбена (в интерпретацията на 
режисурата!) в цялото човечество душа. 

Първата редакция на операта интонационно е близ-
ка до Моцартовата „Вълшебна флейа“, т.е. в нея Бетовен 
не успява да избегне сянката на мощния гений, но за това 
пък поставя жалона за бъдещата работа върху единстве-
ната си опера, останала в световната музикална история 
като „Фиделио“.
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„ПРоМетеЙ“ нА Бетовен 
и неГовите БАЛетни 

интеРПРетАЦии 

творбата на Бетовен е замислена като балет в две 
действия с наименование „Творенията на Прометей 
или могъществото на музиката и танца“ (op. 43)�. 
Либретото е на италианеца салваторе вигано2 – артист, 
хореограф, композитор. танцувал в Мадрид и работил с 
Добервал в Англия3, той става негов последовател – поне 
що се касае до осмисления танц4. Вигано е автор на геро-

� Die geschöpfe des Prometheus oder Die Macht der Musik und des 
Tanzes.
2 Роден в Неапол на 25 март 1769, умира през август 1821 в Мила-
но.
3 В Лондон в постановката на Добервал „Зле опазеното момиче“ (30 
април 1791) Вигано изпълнява ролята на Ален, а в ролята на Колен 
е друг известен хореограф Шарл Дидло. Впоследствие и двамата 
правят свои варианти на „Зле опазеното момиче“: Вигано - във Ве-
неция (1793, където той изпълнява и ролята на Колен, а жена му 
Мария Медина е в ролята на Лиза), Виена (1794), Марсилия (1795), 
Лион (1796), Неапол (1797); а Шарл Дидло поставя „Зле опазеното 
момиче“ в Петербург (1808). 
4 Посредством осмисления танц (наричан още действен танц) се 
пресъздава действие (фабула, сюжет), а не само технически вър-
тения и главозамайващи скокове, които служат за демонстрация 
на техниката на изпълнителите, но не и за обрисуване на човешки 
съдби и взаимоотношения между героите.
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ични мащабни балетни платна с непрекъснатост в дейс-
твието, третиращи съдбата и делото на митологизирани 
или реално съществували исторически личности5. те са 
определяни като хореодрами, заради тяхната драматич-
ност и предпочитание към масови (ансамблови) сцени, в 
които пантомимата е интегрирана в танца. Вигано създа-
ва и т.нар. „ритмична стъпка“ – движения, точно съоб-
разени с музикалната фраза и едновременно достатъчно 
конкретни с разказвателността на пантомимата6. 

5 освен двата различни варианта на „Прометей“ (1801, 1813), Вига-
но е автор и на други балети, инспирирани от исторически факти и 
личности като „Стрелците“ (1809) – за руския цар Петър І; „Жана 
д’Арк“ (1821) и др. Създава и балети, повлияни от литературни 
първоизточници и легенди: „отело“ (1818) по Шекспир, „Вестал-
ки“ (1818) и „титани“ (1819) – предшественик на тетралогията на 
Вагнер, с тематика, подобна на неговата и др. Последната му пос-
тановка „Дидона“ (1821) е довършена от брат му, тъй като Вигано 
умира преди премиерата. Неговите постановки били наричани хо-
реодрами (виж https://www.elisabettatesta.it/salvatore-vigano-padre-
del-coreodramma/), заради тяхната драматичност и предпочитанието 
към масови (ансамблови) сцени, в които пантомимата е интегрирана 
в танца и вече не се отделя от него, както е било дотогава.
6 традиционно още от времето на Класицизма и на Луи XIV, пос-
редством пантомимни жестове се обяснявало какво се случва по 
сюжет, а после дълго танцували – като емоционална реакция на 
събитията. През 18 век обаче, с настъпването на Просвещението и 
в балетното изкуство започват да си задават въпроси – защо се пра-
ви това движение в танца, какво изразява то и т.н. това е времето 
на Жан Жорж Новер, Джон Уивър, Жан Добервал, Салваторе Ви-
гано. търсят се нови сюжетни и танцови форми. През този период 
хореографите строят постановките си така, че протагонистите да 
бъдат представяни посредством индивидуална пластика за всеки и 
още на движенческо ниво героите могат да се съпоставят и проти-
вопоставят, което прави фабулата много по-„видима“. Заговаря се 
за осмислен танц (чрез който се пресъздава смисъла на творбата 
и взаимоотношенията), за действен танц (рисуващ действието в 
спектакъла), в опозиция спрямо чистия танц (чрез който се де-
монстрира единствено техниката на изпълнителя). танцът като че 
„всмуква“ пантомимата в своята изразност и така самият танц ста-
ва по-смислен и с повече възможности да пресъздава сюжетното 
действие. Принос в този процес има Новер с своите „действени 
балети“, Добервал – с изобретяването на характерния танц, Вига-
но – с появата на неговите хореодрами и ритмична стъпка. 
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На 28 март 1801 във Виена е премиерата на пър-
вия вариант на балетния „Прометей“ в хореографията 
на Салваторе Вигано. Времето е размирно – Френската 
революция е последвана от бурните военни събития, в 
които победите на наполеон Бонапарт го превръщат в 
героя на Франция. Неговият образ намира отражение и в 
балета на Салваторе Вигано „Прометей“ (1801), и в трета 
симфония на Лудвиг ван Бетовен (1804). Много вероятно 
тяхното общо възхищение пред Наполеон да ги сплотяват 
в намеренията за балета „Прометей“.

„Творенията на Прометей или могъществото на 
музиката и танца“ се състои от 18 фрагмента: Увертю-
ра7 и 16 танцови номера, разпределени в две действия: 
първо действие (с 3 фрагмента8) и второ действие (с 13 
фрагмента9). В петнайсетия фрагмент даже е споменато 
името на хореографа – „соло на Вигано“10. Музиката е с 
характерната номерна структура, която не предполага и 
особен драматизъм в сценичната реализация, тъй като 
между финала на предния номер и началото на следващия 
се създават паузи, които като че „насичат“ фабулата.

В сценичната версия на „Прометей“ (1801) Ви-
гано прославя подвига на титана, като прави асоциации 
с титаничните действия на военачалника Наполеон Бо-
напарт. Според решението на Вигано балетният Проме-
тей озарява с откраднатия от боговете огън две глинени 

7 Картината на бурята в 2 части (Overtura. Adagio – Allegro molto e 
con brio и Introduzione. La Tempesta. Allegro non troppo).
8 три фрагмента в първо действие: 1. Poco Adagio – Allegro con 
brio – Poco Adagio – Allegro con brio; 2. Adagio - Allegro con brio; 3. 
Allegro Vivace.
9 тринайсет фрагмента във второ действие: 4. Maestoso – Andante; 
5. Adagio – Andante quasi Allegretto; 6. Un poco Adagio – Allegro; 
7. grave; 8. Allegro con brio; 9. Adagio – Adagio – Allegro molto; 
10. Pastorаle. Allegro; 11. coro Di gioja. Andante; 12. Solo Di gio-
ja. Maestoso – Adagio – Allegro; 13. Terzettino – grotteschi. Allegro 
– comodo – coda; 14. Solo della Signora cassentini. Andante – Adagio 
– Allegro – Allegretto; 15. coro (e) Solo de Vigano. Andantino – Ada-
gio – Allegro; 16. Finale. Allegretto – Allegro molto – Presto.
10 15. coro (e) Solo de Vigano. Andantino – Adagio – Allegro. той 
вероятно е изпълнявал ролята на самия Прометей или пък е бил в 
ролята на Юношата.
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статуи и те оживяват – това са първите хора (Юноша и 
Девойка), които обаче продължават да са апатични и без-
духовни. тогава Прометей извършва втори подвиг – води 
ги на планината олимп, където по негова молба боговете 
ги облагородят чрез силата на изкуството. Пред Юноша-
та и Девойката танцуват Аполон��, Вакх (Бакхус)12, 3-те 
музи – Евтерпа, Мелпомена13 и талия14. Присъстват още 
Амфион15, Арион16, орфей, грации, фавни и вакханки17. 
Съдейки по наличния запис18, в увертюрата е представен 
образът на титана Прометей; първо действие е на земята, 
а второ действие – на планината олимп, като божествата 
започват да танцуват от № 519 нататък. Балетът завършва 
със сватбата на първата облагородена човешка двойка20. В 
този прочит всичко е идилично и безконфликтно, с вяра в 
обществения прогрес.

През 1804 обаче, по настояване на Наполеон, Се-
натът на Франция обявява плебисцит за установяване на 
наследствена империя и Наполеон е коронясан за импера-
тор. това е огромен удар, идеите на революцията са потъп-
кани. още щом пристига новината за самообявяването на 

�� Много е възможно Аполон да танцува в № 5 – изключително 
красиво Adagio.
12 Вероятно изпълнение на Вакх (Бакхус) е в № 6, много възможно 
да е и в компанията на фавн и вакханка.
13 Мелпомена – музата на трагедията, би могла да се включва в ба-
лета в № 8, но съдейки по разнообразието в музиката, този номер 
може да е и общ танц на множество богини – или множеството 
лица на Мелпомена.
14 Талия  – музата на комедията и „леката“ поезия – би могла да е 
характеризирана в № 9.
15 Героят Амфион бил невероятно надарен гръцки музикант и пе-
вец – свирел със златната си лира, подарък от Хермес. Негов брат-
близнак е Зет.
16 Арион – древногръцки поет, автор на дитирамби.
17 Може би в № 13 (Terzettino – grotteschi).
18 http://www.beethoven.ru/node182?fbclid=IwAr2FOuHBYogV6qtvq5cLgt
BjP4izrgmv6r_X0eWwbdQJLWPB3WEe8YIaT2M
19 Много красиво Adagio – най-вероятно танцува самият Аполон.
20 След соло на жената (Solo della Signora cassentini) – № 14 (което си 
комуникира с № 5) и соло на мъжа (Вигано–- Solo de Vigano) и № 15 
(което си комуникира с № 3), има обща финална Кода в № 16. 
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Наполеон за император, Вигано сваля от афиш балета си 
„Прометей“21. По същия повод и Бетовен отменя посве-
щението на своята трета симфония22 и я нарича Героична 
симфония (1804). Всъщност финалът на трета симфония 
е изграден като вариации върху тема от „Прометей“.

втората версия на „Прометей“ (1813) или както го 
наричат „Големият „Прометей“, се появява повече от де-
сетилетие след първия вариант. Не е известна точно датата 
на премиерата на Вигано, но годината е свързана с разгро-
ма на Наполеон при Лайпциг („Битката на народите“).

Големият „Прометей“ вече не носи асоциации с оп-
ределена историческа личност, но за сметка на това е с 
много по-философско съдържание. освен увертюрата на 
Бетовен и откъси от балета, е използвана още и част от 
ораторията на Хайдн „Сътворението на света“, музика от 
Моцарт и от самия Вигано23. 

Новата сценична версия се състои от шест карти-
ни, всяка от които се развива в два (а последната и в три) 
плана. Картините са със следната последователност: 1. 
Хората са лениви и апатични, боговете ги наблюдават от 
олимп; 2. Боговете им хвърлят ябълка и те се скарват за-
ради нея, Прометей е потресен от човешкото тъпоумие; 3. 
Прометей открадва огъня и слиза при хората. При падане-
то му от олимп от огъня изхвърчат искри, а от тях се раж-
дат амурчета – любовта прониква в сърцата на хората и ги 
облагородява, а чрез любовта си хората възвръщат силите 
на Прометей и възхваляват подвига му; 4. Ковачницата 
на Вулкан, който кове лък за Амур и вериги за Прометей; 
5. Любовен дует на първите облагородени хора – Еона и 
Лино, в които любовта е движещата сила; 6. Сцената е 
разделена на три плана – на авансцена хората прославят 
подвига на Прометей, на втори план циклопите го влачат 
към скалата, където трябва да бъде прикован, на трети 
план героят Херакъл препуска на колесница към своя бъ-

21 И след 1804 се мести от Виена в Милано, където е назначен за 
балетмайстор в Миланската скала.
22 „Sinfonia grande intitolata Bonaparte“
23 Вигано учи музика с чичо си, известния Луиджи Бокерини. Има 
и собствени композиции.
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дещ подвиг – освобождаването на Прометей.
Имено това съчетание в една сцена на минало, на-

стояще и бъдеще време е откритието на Вигано – отказ 
от Аристотелoвия закон за единство на място, време и 
действие и опит за режисьорски монтаж на три паралел-
ни времеви отрязъка. Навярно именно тези три паралел-
ни времеви отрязъка дават модела и за трите паралелни 
свята в романтичния балет24. Макар и считан за пред-
ставител на предромантизма в балетното изкуство, като 
изразни средства – отказ от разгърнати танцувални сце-
ни, непрекъснато, паралелно наслагване на действието 
и предпочитания към изразителността на пантомимата в 
разкриване на фабулата – Вигано категорично се различа-
ва от танцовата изразност на Романтизма. 

на българска сцена „Прометей“ е поставян само 
веднъж – в хореографията на Анастас Петров25. Преми-
ерата е на 18 май 1945 – девет дни след безусловната ка-

24 В същинския романтичен балет трите плана са разпределени 
така: на реалните човешки същества; на злите сили; на нереалния 
свят на мечтите.
25 Анастас Петров (1899 – 1978) – български артист, педагог и ба-
летмайстор. Изучава в Берлин класически танц при Евгения Едуар-
дова (1923 – 1925) и модерен танц  при Макс терпис (1925 – 1927). 
През 1927 е назначен за солист и балетмайстор в Софийската опера, 
където работи до 1961. оформя балетния репертоар на Софийската 
опера в течение на повече от 3 десетилетия. той е автор и на пър-
вата самостоятелна балетна творба – „Копелия“, с премиера 22. 02. 
1928, от когато датира летоброенето на българския балет. Поставя: 
„Копелия“ (1928), „Шопениана“ (1935), „Циганска любов“ (1935), 
„Змей и яна“ (1937, 1958), „Раймонда“ (1939), „Поетът принц“, 
„тамара“ и „Куклената фея“ (1941), „Прометей“ (1945), „Жизел“ 
(1947, 1960), „Болеро“ (1947), „Испанско капричио“(1948), „Ле-
бедово езеро“ (1956), „Есмералда“ (1958), „Спектърът на розата“ 
(1960), „орфей и Родопа“ (1960). Предпочитани изразни средства 
са класически танц (при многоактните му постановки) и доста 
по-рядко свободна пластика (при някои от едноактните му балети 
и миниатюрите). Създава своя частна балетна школа (1927), коя-
то подготвя поколения балетни изпълнители. Негови ученици са 
солистите, а по-късно педагози и балетмайстори Асен Гаврилов, 
Асен Манолов, Нина Кираджиева, Лили Берон и др.
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питулация на Германия и края на Втората световна вой-
на. Не е трудно да се открие паралел между възторга на 
италианеца Вигано пред подвига на Наполеон и възторга 
на Анастас Петров от подвига на руските войски. Знаме-
нателен е и фактът, че поставяйки „Прометей“, Петров се 
ориентира към първия вариант на Вигано.

Всъщност Петров започва да обмисля идеята за ба-
лета „Прометей“ още от 194326, но ред събития отлагат 
премиерата – след бомбардировките над София (10 яну-
ари 1944) балетната трупа е евакуирана в Берковица, от 
където продължават с концертните си изяви. Завръщат се 
в София след 9 септември 1944 – вече с новата власт, ус-
тановена от съветската армия27. още на 27 февруари 1945 
в пресата се появява съобщение за хода на репетициите: 
„В Народната опера се подготвят усилено балетите 
„Копелия“ от Делиб и „Прометей“ от Бетовен. Поста-
новка на Ан. Петров. Диригент М. Лефтеров. Участва 
целият състав на Народната опера“28. По същото време 
в страната нарастват репресиите, Народният съд издава 
близо 10 000 присъди, убити са и хора без присъди29.

Премиерата на „Прометей“ в хореографията на 
Анастас Петров е на 18 май 1945. Според Виолета Консу-
лова „Петров за първи път в своето творческо развитие 
е така категорично привлечен от революционната сила 
на една художествена идея“30. Или от ужаса, че може да 

26 Виолета Консулова на два пъти настоява за това. Виж Консулова, 
Виолета. Анастас Петров и българският балет. София: Наука и 
изкуство, 1976, с. 138 - с. 139.
27 5 септември 1944 – България обявява война на Германия, а Русия 
– на България; 8 септември – руските войски влизат в България; 9 
септември 1994 – ново правителство на отечествения фронт, на-
чело с Кимон Георгиев. Начало на репресии. – виж Киндер, Х., В. 
Хилгеман. Атлас „Световна история“. София: 1999, с. X.
28 Нови балети. Съобщение. – В: Отечествен фронт, 27 февруари 
1945, с. 2.
29 В периода октомври 1944 – март 1945 действа Народен съд (68 
състава, 135 процеса, 11 122 подсъдими, 9 555присъди, от тях 2 
739 смъртни присъди) – между 20 000 и 100 000 жертви. – Виж 
Киндер, Х., В. Хилгеман. Атлас „Световна история“... с. X.
30 Консулова, Виолета. Анастас Петров и българският балет. 
София: Наука и изкуство, 1976, с. 139.



237„ПРоМЕтЕЙ“ НА БЕтоВЕН И НЕГоВИтЕ БАЛЕтНИ ИНтЕРПРЕтАЦИИ 

бъде обвинен за привърженик на старата власт и с наме-
рението да предотврати това. Консулова цитира откъс от 
уводните думи на Петров към либретото на балета, напи-
сано през 1945: „Изкупил любовта си към човека и геро-
ичния си жест с тежки страдания, днес повече от вся-
кога Прометей е жив, неумиращ символ на всичко, което 
се бори и жертва за духовния и материален напредък на 
човечеството“31. тя смята, че в подвига на титана Проме-
тей Петров визира подвига на руската армия, която носи 
на България новия строй. 

Като сюжет и музикален материал постановката на 
Анастас Петров е близка до първата версия на Вигано. Из-
градена е в четири кратки картини – „В началната карти-
на Петров показва „първия“ мъж и „първата“ жена, които 
се влачат мудно в своята пещера в животинско състояние. 
Разбунтуваният Прометей отнема от боговете небесния 
огън, за да съживи техните тела. Във втора картина Про-
метей се стреми да облагороди и техния дух, въвежда ги 
в царството на Аполона, при музите на изкуството и на-
уката. тук се появява Атина Палада, следвана от Хефес и 
танатос, които обявяват наказанието на боговете. За чове-
колюбието си титанът Прометей ще бъде прикован на ви-
соките скали в Кавказ, където вечно ще се измъчва. В тре-
та картина е показано усилието на Прометей да строши 
своите вериги, а в четвърта картина – неговото освобож-
дение от боговете, което се слива с тържествения празник 
на човечеството, прославящо своя пръв защитник“32. 

Балетът е съграден в творческо съдружество с дири-
гента Михаил Лефтеров и сценографа Преслав Кършовс-
ки33. Естествено в ролята на Прометей е самият Анастас 
Петров. Първата човешка двойка се изпълнява от артис-
ти с нежно лирично амплоа – Лили Берон (в ролята на 
Девицата) и Иван Дешев (в ролята на Юношата), които 
са със силна ориентация към класическия танц, особено 
Лили Берон. отведени от Прометей на планината олимп, 

31 Пак там, с. 140.
32 Пак там, с. 139.
33 Виж Янева, Анелия. Балетен репертоар на Софийската опера 
1928 – 1998. София: Евентус, с. 15. 
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героите се срещат с плеяда божества, начело с Атина 
Палада34 (изпълнител Нина Кираджиева – с ориентация 
към модерния танц и драматичните роли) и Аполон – Ма-
риус Фридманов. За разлика от Вигано, Петров въвежда 
всичките девет музи в постановката си: Калиопа (Елена 
Създанова), Мелпомена (Пенка Енчева), Клио (Люба По-
пова), Талия (Елена Балтова), Евтерпа (Вера Николова), 
Полихимния (Лили Желязова), Ерато (Ана Гороломова), 
Терпсихора (Славка Костова) и Урания (Люба Колчако-
ва)35. това е чудесна възможност да се използва целият 
артистичен състав, с преобладаващо женско присъствие. 
Но има и още роли – Трите грации (Лидия Диамандиева, 
Лили Диловска, Мария Микева-Рилска), богът на смъртта 
– Танатос (Стефан Иванов) и богът на огъня и ковачите 
Хефес (танцуван от олга Юрицина). Не липсва и богът на 
виното – Бакхус (Иван Сърмов), съпроводен от Вакханка 
(Лидия Диамандиева) и Силен (Стефан Иванов). Докол-
кото тук има дублиране на роли – Стефан Иванов играе 
и танатос и Силен; Лидия Диамандиева е и една от трите 
грации, и Вакханка, то може да се предположи, че вакхан-
ката и Силенът присъстват на земята, но не и на олимп. 
И че действието на земята се отличава с повече орфична 
необузданост, за разлика от божествената възвишеност на 
олимп. Видно е и противопоставянето – между земните 
жители и боговете, с чиято помощ земляните са облагоро-
дени; между Аполон с неговите музи и трите грации (като 
символ на красота, изящество, изкуство) и техните анта-
гонисти – Атина, танатос и Хефес, които наказват Проме-
тей за откраднатия огън и проявеното своеволие. Засилен 
е и героизмът на титана – борбата му с несправедливото 
(според него) приковаване към скалата (в трета картина), 
което намира разрешение в четвърта картина – с неговото 
героично освобождение (асоциации с героичното осво-
бождение на човешкия род от фашизма на хитлеристка 
Германия).

Интересното е, че според Консулова, балетът е 

34 тази богиня липсва във версията на Вигано.
35 Виж Янева, Анелия. Балетен репертоар на Софийската опера..., 
с. 16.
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осъществен на родна земя в стилистиката на модерния 
танц. тя дори изказва предположението, че Петров е бил 
запознат с идеята на неговия учител Макс терпис, кой-
то през 1925 обмисля да реализира „Прометей“ в Герма-
ния, но през 1927 (когато Петров също е бил в Германия) 
същият балет по либретото на терпис е поставен от друг 
творец – Волфганг Мартин Шеде36.

И тук възниква противоречие. 
Ако се предположи, че с постановката си „Проме-

тей“ Анастас Петров е искал да приветства руските осво-
бодители и новия обществен строй (както твърди Консу-
лова), то използването на модерния танц в тази постанов-
ка е доста странно и не на място, доколкото руските „гос-
ти“ определено недолюбват модерния танц (като символ 
на западно влияние)37. от друга страна, предшестващите 
постановки на Мария Димова – „Нестинарка“ (8 януари 
1942) и трите едноактни балета „Герман“, „Приказка“ и 
„тракия“ (8 октомври 1943) са съпроводени с бурен инте-
рес – и заради използването на модерен танц (немски сво-
боден изразен танц38), и заради сценичната реализация, 
съчетала принципи от немския танцов експресионизъм39 

36 Виж Консулова, Виолета. Анастас Петров и българският балет...,  
с. 138, с. 140.
37 В този период в Русия пристрастията са към класическия танц и  
т.нар. драмбалет, изграден също чрез средствата на класическия 
танц.
38 Немски свободен изразен танц – танцова техника създадена от 
Рудолф фон Лабан и Мери Вигман. танцът пресъздава силни екс-
пресивни състояния, негативни чувства като гняв, страх, ужас, без-
умие. търсят се рязко начупени линии, некрасиви, понякога поч-
ти уродливи, многократно повтаряни движения, които да доведат 
зрителя до съответната чувствена зависимост. Немският свободен 
изразен танц е едно от разклоненията на модерния танц.
39 Немски танцов експресионизъм – модел на построяване на тан-
цов спектакъл, възникнал в първите десетилетия на ХХ век, с най-
ярки представители Рудолф фон Лабан и Мери Вигман. опит на 
танцуващите да постигнат въздействието на драматичния театър 
чрез използването на говоримо слово, което доминира над танца. В 
драматичния театър подобни търсения тръгват от обратната посока 
– опит на експресионистичния театър да прероди традиционния 
драматичен театър като замени посланията на словото с послания 
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с експресията на българските танци и обреди. Дали Пет-
ров не се е опитал чрез ориентацията си към античната 
митология и към модерния танц да се нагоди спрямо тър-
сенията на публиката от 1942 – 1943? Факт е, че е замис-
лял балета още през 1943. И не се ли е оказал в лошата 
ситуация да приветства през 1945 новата про-съветска 
власт с хореография, по-близка до Германия и до немския 
свободен изразен танц? Дали това е причината за лип-
сата на отзиви за тази постановка? Запазено е само едно 
съобщение от 19 май 1945: „Снощи в Народната опера се 
състоя балетната премиера на „Прометей“ от Бетовен 
и „Копелия“ от Делиб. Препълненият с отбрана публика 
салон аплодира възторжено изпълнителите. На преми-
ерата присъстваха чуждите мисии и много официални 
лица“40. Наистина „Копелия“ не е ново заглавие за балет-
ния афиш в България41, но „Прометей“ се играе за първи 
път у нас. очакванията са премиерата да бъде обсъдена в 
рецензии за хореографското решение, за изпълнителите, 
сценографията, диригента, оркестъра. Запазена е обаче 
само една рецензия (!). Дали защото постановката не е 
въздействала или пък времето (и пресата) са имали други 
по-важни събития за отразяване? Съществува вероятност 
за неглижирането на тази премиера да е повлиял и види-
мият разнобой между политическия възторг пред новите 
„освободители“ и реализацията на творбата чрез танцови 
средства, близки до германската култура. 

Съдейки по наличната рецензия, възможно е и музи-
ката на Бетовен да е „препънала“ Анастас Петров в опита 
му хем да онагледи партитурата, хем да създаде интри-
гуващ и „възторжен“ сюжет. Както вече се каза, произ-

на езика на тялото и движението – израз на неприкритото човешко 
„вътре“. Пресъздава се объркаността на малкия човек пред неза-
висещи от него обстоятелства, които неминуемо му носят гибел. 
Доминиращи чувства са страх, ужас, агония.
40 Балетна премиера в Народната опера. Съобщение. – В: 
Отечествен фронт, 19 май 1945, с. 4.
41 Първата поява на „Копелия“ на българска сцена е на 22 февруари 
1928, в хореографията на Анастас Петров. тази дата се смята за 
рождена дата на професионалния балет в България. 
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ведението на Бетовен е с номерна структура и макар да 
има интересни фрагменти – увертюрата, № 5, № 16, то 
не позволява изграждането на компактно повествование, 
тъй като неминуемо е прекъсвано от поредицата соло-
ви изпълнения на божествата. Според С. Стойчев „Пос-
тановъчно балетмайсторът Анастас Петров е решил 
трудната задача художествено. Може би публиката е 
очаквала да види повече танци и по-голямо разнообразие 
на балетните форми, поставяйки дългогодишната опит-
ност на балетмайстора като императив за това. Би било 
неправилно обаче да се жертва стила на оригиналната 
пиеса заради едно по-голямо танцово „освежаване“. тази 
идея се потвърждава и в оценката за артистичните изпъл-
нения:– „Лили Берон е подходяща и твърде мила за лирич-
ния образ на Девицата. Чувстваше се как тя се измъчва 
обаче от липсата на повече танцови движения, поради 
самия характер на Бетовеновата музика“ 42.

Но когато на 23 ноември 1945 се появява премиер-
ният афиш на балета „Бахчисарайски фонтан“ по музика 
на Асафиев и в хореографията на рускинята Нина Ани-
симова, отзивите в пресата са десетки. А играят същите 
изпълнители, танцували и в „Прометей“43.

Поставените въпроси едва ли ще получат отговори. 
Единствено тълкувания. „Прометей“ присъства в афиша 
на Софийската опера 28 пъти през периода 1945 – 1949. 
Възможно е все пак да е бил разпознат и като приветствие 
към новия строй, чийто носител е съветската власт – при-
ветствие, които открива аналогии с първата постановка 
на Вигано (1801), прославяща подвига на Наполеон Бона-
парт като спасител на човечеството. 

Всъщност сред балетите на Анастас Петров, реа-
лизирани чрез средствата на модерния танц, „Прометей“ 
остава един от малкото (да не кажа – единствен). Самият 
Петров след идването на руските хореографи Нина Ани-

42 стойчев, С. „Прометей“ и „Копелия“. – В: Литературен фронт, 
№ 32, 10 юни 1945, с. 4.
43 Гирей – Анастас Петров, Мария – Лили Берон, Зарема – Нина 
Кираджиева, Вацлав – Иван Дешев, Нурали – Живко Бисеров. Виж 
Янева, Анелия. Балетен репертоар на Софийската опера..., с. 16. 



242 АНЕЛИя яНЕВА

симова (1945) и Николай Холфин (1949) повторно се ори-
ентира към класическия танц – дори и втората му редак-
ция на „Змей и яна“ (през 1958) е видимо по-„класическа“ 
от първата (през 1937). И отново се гмурва в приказната 
балетна тематика44. „Прометей“ е и единственият опит на 
Анастас Петров да откликне на конкретни исторически 
събития45. Дали е останал разочарован, по подобие на 
своя предшественик – Салваторе Вигано – това никой не 
знае.

44 Ан. Петров поставя още „Жизел“ (1947, 1960), „Лебедово езеро“ 
(1956), „Есмералда“ (1958), „Спектърът на розата“ по музика от 
Вебер (1960, „орфей и Родопа“ – музика Цветан Цветанов (1960).
45 Ако не се брои постановката на „Хайдушка песен“, която е ре-
ализирана в хореографията и режисурата на Николай Холфин, а 
Анастас Петров е привлечен само като постановчик на танците на 
предателя чорбаджи Симо и семейството му. В същата творба пък 
Нина Кираджиева поставя трите танци на турците, а Маргарита 
Дикова и Иван тодоров – българските народни танци. – Виж Яне-
ва, Анелия. Първите в зората на българския балет. Създаване на 
национален балетен репертоар. София: ЕМ-Ко`91, 1997, с. 74.
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Симон Павлов
Национална музикална академия
„Проф. Панчо Владигеров“

„ХРистос нА еЛеонсКАтА 
ПЛАнинА“ нА Бетовен – 

еднА ПАсионнА оРАтоРиЯ

Моето изследователско внимание върху това Бето-
веново произведение, което не е сред акцентно осветля-
ваните в огромната музикологична литература за компо-
зитора, е в резултат от интереса ми към въпросите: какво 
е мястото на религиозните жанрове пасион и оратория в 
музикалноисторическата ситуация на секуларизирания 
XIX век; запазват ли те своята изначална литургичност 
– т.е. прякото си участие в богослужението, или респек-
тивно паралитургичност – извънбогослужебно, но пред-
назначено тъкмо за църквата изпълнение; или още в на-
чалото на столетието придобиват музикалнокултурния и 
естетически статут, който ще бъде определен с понятието 
„автономна музика“.

ораторията „Христос на Елеонската планина“, която 
не е била оценявана като изключително важна за характе-
ризирането на явлението Бетовен, предизвиква интерес 
като изследователски обект тъкмо в опита да се отговори 
на тези въпроси поради два факта: че тя е един от първите 
създадени през XIX век образци на жанра оратория и че 
нейният автор е Лудвиг ван Бетовен, композиторът, който, 
появил се в изтляващия край на ХVIII век – в исторически 
проблематичния fin de siècle, ще определи художествено 
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целия последвал път на музиката. ораторията е сравни-
телно ранно произведение в хронологията на Бетовеново-
то творчество, композирана е в ранното му пребиваване 
във Виена и принадлежи на ранния музикален XIX век. 

Биография на творбата. „Христос на Елеонска-
та планина“ е създадена през 1803. В биографичното си 
изследване за Бетовен Мейнард Соломон отбелязва: „В 
началото на века Бетховен е нетърпелив да опита въз-
можностите си в по-големите, по-популярни форми и да 
спечели по-обширна публика от салонната“�. Акцентът, 
който е поставен тук, е върху социологията на произве-
денията: става дума за това, че творби, които са способ-
ни да осигурят широка популярност на автора си, не са в 
камерната област, в която изключително се изявява Бето-
вен по това време, а са крупни вокално-инструментални 
и музикално-сценични композиции (кантати, оратории, 
опери, балети). такива жанрове в Бетовеновото творчес-
тво от началото на ХІХ век са балетът („творенията на 
Прометей“, 1801), ораторията („Христос на Елеонската 
планина“, 1803) и операта („Фиделио“, 1805). Важно е да 
се отбележи, че симфонията, която по-късно бива отделе-
на в самостоятелен жанр и която тъкмо Бетовен ще пре-
образи така, че тя да бъде способна да въплъти концепци-
ята за света и човека, сега, когато композиторът е написал 
само две симфонии, този жанр – подобно на симфониите 
на Хайдн и Моцарт – не е отделен от музиката за арис-
тократичния салон, с други думи, от камерната музика. 
Симфонията в този контекст продължава да се мисли като 
камерен жанр.

очевидно Бетовен е знаел, че камерните творби, 
предназначени за изпълнение и слушане в тесен кръг, не 
са в състояние да му извоюват изведнъж взривен успех 
във Виена. Когато в началото на 1803 получава предложе-
ние за концерт по време на Страстната седмица в откри-
тия наскоро Theater an der Wien, той решава да напише 
ораторията „Христос на Елеонската планина“, която и те-
матично, и богословски е свързана с Великите дни. това 

� соломон, Мейнард. Бетховен. София: Държавно издателство 
„Музика“, 1987, с. 180.
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е неговата възможност да се изяви в столицата на Хабс-
бургската монархия именно като композитор на големи 
форми. Концертът е насрочен за 3 април същата година 
и Бетовен разполага с твърде ограничено време, за да за-
върши творбата. Все пак на уречената дата премиерно 
прозвучават три негови произведения: това са ораторията 
„Христос на Елеонската планина“, третият му клавирен 
концерт и Симфония № 2; в програмата е включена и вече 
изпълняваната негова Първа симфония2. В следващите 
четири месеца ораторията е представена още два пъти 
във Виена, малко след това – и в Англия.

За написването на либретото на „Христос на Еле-
онската планина“ Бетовен работи с немския драматург 
Франц Хубер, редактор на Wiener Zeitung и автор на либ-
ретите на някои от оперите на Зюсмайер. текстът е оце-
нен като лош както от критиката3, така и по-късно от са-
мия Бетовен в негово писмо от 1811 към издателството 
Breitkopf & Härtel4. Не много високото качество на текста 
Бетовен обяснява в други свои писма с обстоятелството, 
че за написването му поетът е разполагал само с две сед-
мици. За целите на изследването обаче не толкова худо-
жествената стойност на либретото има значение, колкото 
избраната сюжетно-тематична линия: поставянето в цен-
търа на фабулата именно на Христос, при това в пасионна 
интерпретация.

Композиторът редактира произведението през 1804 и 
отново през 1811. Малко преди публикуването му през ок-
томври 1811 и издателството внася корекции върху словес-
ния текст, с които Бетовен не се съгласява, тъй като думите, 
предложени в редактирания вариант, са били в противоре-

2 това е бенефисен концерт, каквито и нататък ще се организират за 
набиране на средства в полза на Бетовен при спомоществователс-
твото на Бетовеновите покровители аристократи. такива концерти 
ще бъдат назовани Akademie (името си получават от един анонс във 
Wiener Zeitung за подобен бенефисен концерт с Бетовенови творби 
в същия театър на 22 декември 1808).
3 Tyson, Alan. Beethoven’s Oratorio – In: The Musical Times, Vol. 111, 
No. 1526 (Apr., 1970), p. 372.
4 Письма Бетховена 1787 – 1811. Письмо 324, 23 августа 1811. 
Москва: Музыка, 1970, с. 438.
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чие с музиката в съответните фрагменти. Затова и когато 
композиторът предлага ораторията му да бъде включена в 
програмата на предвидената за 22 декември 1811 Akademie 
в Грац, в писмото си настоява въпросните фрагменти да 
бъдат изпълнявани с оригиналния авторски текст5. 

Именно от закъснението, с което е издадена творба-
та (8 години след написването ѝ), идва късната номерация 
на ораторията – като опус 85.

сюжет, либрето, персонажи. още заглавието на 
„Христос на Елеонската планина“ насочва към връзката 
на ораторията с пасионния жанр. За разлика от големия 
ораториален пасион, който достига своя връх при Йохан 
Себастиан Бах и който съдържа пълния разказ за послед-
ните земни дни на Божия Син и Неговото разпятие, либ-
ретото на Бетовеновата оратория използва сравнително 
малка сюжетна част от страстите – залавянето на Иисус в 
Гетсиманската градина от римските войници. освен това 
текстът, писан специално за създаването на тази творба, е 
изцяло поетически и не съдържа дори фрагменти от ори-
гиналния библейски наратив. тези характеристики по-
казват, че въпреки пасионната тематична насоченост на 
ораторията, тя не е замислена като същински пасион и 
доколкото не спазва каноничните богослужебни тексто-
ви предписания, интенционално се изключва от възмож-
ността за литургично изпълнение. 

Изборът на персонажи в произведението е доста пес-
телив – от евангелските герои са включени само Иисус и 
Петър, като са добавени и образи алегории – на Серафима 
и на колективния образ на ангелите6. това е разбираемо 

5 Письма Бетховена 1787 – 1811. Письмо 338, начало декабря 1811. 
Москва: Музыка, 1970, с. 453 – 454.
6 Наличието на подобни алегорични образи е традиция в орато-
риалното творчество. В ораторията на Райнхард Кайзер „окърва-
веният и умиращ Иисус“ (1704) по авторското либрето на поета 
Кристиан Фридрих Хунолд е включена Дъщерята на Цион – оби-
чан през барока женски алегоричен образ на Йерусалим. Дъщерята 
на Цион присъства и в Баховия „Матеус пасион“. Изключително 
често използвани са ангелските алегорични образи: в своята Ко-
ледна оратория Бах въвежда речитатив на Ангела, а само пет годи-
ни преди „Христос на Елеонската планина“ Йозеф Хайдн поверява 
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като се има предвид, че ораторията пресъздава само един 
момент от цялата Страстна седмица. Христовите учени-
ци и римските войници са представени като колективни 
персонажи. И все пак поражда въпрос фактът, че при реп-
резентирането на тази знакова сцена от евангелския раз-
каз отсъства Юда. Може би идеята е била чрез сюжетното 
изключване на предателството да се изведе само главни-
ят план – саможертвата на Христос. В подкрепа на това 
предположение е обстоятелството, че по-голямата част от 
либретото е в лирическия, а не в наративния план: посве-
тена е на молитвите на Божия Син, който очаква Своята 
съдба, и духовния път, който той извървява, докато при-
еме смъртта Си. Самото сюжетно действие е сведено до 
залавянето на Христос и е изнесено във втората половина 
на творбата – то заема четвъртия, петия и част от шестия 
от общо шестте номера. основната част от разказа е пре-
дадена най-вече чрез пряка реч на персонажите в диало-
гична форма. 

„Христос на елеонската планина“ като пасион-
на оратория. По-горе бе отбелязано, че на поръчката 
за произведение, предвидено за изпълнение на концерт 
през Страстната седмица, Бетовен отговаря подобаващо 
с творба тъкмо върху пасионна тематика. С този жест той 
реагира не по-различно от старите църковни майстори, 
които композират пасион за Великите дни. По-различно 
обаче е това, че по замисъла си тя не е пасион, доколкото 
не се вписва в самата литургична пасионна служба. такъв 
жанров тип, който не е литургия, но използва тематично 
пасионната история, в музикологичната литература се оп-
ределя като пасионна оратория7. За неин основоположник 
се приема Райнхард Кайзер с ораторията си  „окърваве-
ният и умиращ Иисус“ (1704)8, както и с пасиона си по 

повествованието в първите две части на „Сътворението“ на архан-
гелите Рафаел, Уриел и Габриел.
7 Вж. Fischer, Kurt von. Die Passion: Musik zwischen Kunst und 
Kirche. Kassel: Bärenreiter, 1997; вж. също: Граматиков, Илия. Па-
сионът през втората половина на ХХ век: композиторски решения 
на литургичния жанр. София: Издателство на НМА, 2019, с.53 – 54.
8 Fischer, Kurt von. Die Passion: Musik zwischen Kunst und Kirche..., 
S. 97.
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прочутия поетически текст на Брокес (1712), използван 
след него от редица композитори, между които Хендел и 
телеман9.

„Христос на Елеонската планина“ е планирана да 
прозвучи извън църквата и с това тя вече се включва в ис-
торическия парадокс на жанра „оратория“: да бъде и цър-
ковна като сюжет, и нецърковна тъкмо като „жанр“, 
който според определението на Матезон означава „мяс-
то“ (locus circumstantiarum – мястото на [изпълнителски-
те] обстоятелства)10.

Въпросният жанров парадокс ще засегне и музи-
калносоциологическата същност на религиозната му-
зика през ХIХ век: вкоренена в литургичната традиция, 
тя ще напусне своята богослужебност и ще се впише в 
автономното изкуство на романтическата епоха��. Роман-
тическата религиозност се претворява в автономна ре-
лигиозна музика, като „автономността ù стига дотам, 

9 Lee, Jun. The Brockes-Passion of reinhard Keiser: A Study of 
Background, contents, and Performance Practices. Dissertation. Uni-
versity of connecticut – Storrs, 2017. https://opencommons.uconn.
edu/cgi/viewcontent.cgi?article=7797&context=dissertations (посетен 
на 3 юни 2020).
10 Църковната принадлежност на жанра оратория е видна още в 
етимологията на името: оratorium (лат), oratorio (итал.) – парак-
лис, място за молитва. ораторията обаче със самото си възникване 
е паралитургичен жанр: поради това, че литургиките – и католи-
ческата, и протестантската – вече са утвърдени, тя никога не заема 
мястото си в богослужението. Изключение е, когато жанрове като 
меса, реквием, пасион в бароковата епоха започват да използват 
изпълнителския състав и вокалните форми на ораторията, но си 
остават литургични – функционално богослужебни. За иманентна-
та литургичност на пасиона през ХХ век вж: Граматиков, Илия. 
Пасионът..., с. 93 – 97. 
�� Музикалносоциологическият и културологичен аспект на роман-
тическата религиозна музика се изследва в българското музикозна-
ние от Петя Цветанова: вж. Цветанова, Петя. Реквиемът: жанров 
образец и исторически образи. София: НМА, 2020, с. 37 – 48; вж. 
също: Цветанова, Петя. Жанрът на реквиема в българската музи-
ка: отвъд източноправославната традиция и нормативния атеизъм. 
–  В: Музика и диктат. VI Академични пролетни четения. София: 
НМА, 2016, с. 74 – 84. 
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че композиторите започват да схващат самата музика 
като религия, като напълно завършен и самодостатъчен 
свят, като Kunstreligion“12. Разбираемо е в този контекст 
пасионът като литургичен жанр да загуби своята актуал-
ност в композиторския поглед.  „Философско-естетичес-
ките парадигми и модите по отношение на жанровите 
предпочитания са от ключовите фактори за липсата 
на интерес към пасиона през втората половина на XVIII 
и целия XIX век – темата за живота, страданията и 
смъртта на Иисус се решава предимно в оратории на па-
сионна тематика, позволяващи намесването на личнос-
тно-сантиментална перспектива в интерпретирането 
на сюжета“13. 

изпълнителски състав. Бетовеновата оратория е 
написана за трима солисти (сопран, тенор и бас), сме-
сен хор и класически оркестър в двоен състав, който не 
е в старата традиция на религиозните творби – да бъдат 
с basso continuo. Независимо, че класическият симфо-
ничен оркестър се е отказал от придружаващия го орган 
или клавесин, религиозната музика – и тази на Хайдн, и 
тази на Моцарт – продължава да използва Generalbass. В 
своята статия за basso continuo14 Питър Уилямс и Дейвид 
Ледбетър отбелязват обаче, че точно тези произведения, 
които се преместват от църквата в концертната зала (а по-
точно казано, това са ораториите), са първите религиозни 
творби, в които партията на органа започва да се изписва 
изцяло вместо само с цифрован бас. „Не е ясно кога е 
започнала тази практика, но в повечето страни е била 

12 Цветанова, Петя. Реквиемът…, с. 41.
13 Граматиков, Илия. относно невъзможността на националис-
тично определяне на пасионния жанр върху примера на Български 
пасион от Иван Спасов. – В: Академични пролетни четения 2014, 
посветени на българския музикален авангард. Национална среща 
на преподаватели от музикалните висши и средни и от общооб-
разователните училища с международно участие. София: 2014, с. 
208 – 209.
14 Williams, Peter, David Ledbetter. continuo. – In: Grove Music Online. 
(https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gm
o/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000006353). 
(Посетен на 04.04.2020.)
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установена до 1820 г. или вероятно дори по-рано“15. В 
протежение на романтическия век Generalbass-ът от-
стъпва място на изписаната партия на органа, а оратори-
ята „Христос на Елеонската планина“, създадена едва в 
началото на века, дори не включва клавирен инструмент 
в състава си, за разлика например от създадените само 
няколко години по-рано Хайднови оратории – „Сътворе-
нието“ (1798) и „Годишните времена“ (1801).

Според старата практика вокалната партия, която 
носи оригиналния библейски разказ16, се пее от тенор, а 
Иисусовата – от бас или баритон. В това произведение 
обаче Иисус се изпълнява от тенор, а Петър – от бас; 
същата тенорова партия поема и функцията на главен раз-
казвач на събитията. Партията на Серафима е поверена 
на сопран, в традицията на алегоричното представяне на 
ангелите чрез висок дискантов тембър. Репликите на гру-
повите персонажи – римски войници, Христови ученици 
или ангели, са дадени на хоровите партии.

изграждане на творбата. Структурирана е в шест 
номера, всеки от които включва вътрешни подномера 
– речитативи, арии, ансамбли, хорове. Речитативът има 
важна свързваща роля – той предшества другите вътреш-
ни подномера: въвежда към арията, ансамбъла или хора 
и по такъв начин ги обединява в обща сцена. Независимо 
че е акомпаниран от оркестъра, речитативът е построен 
така, че цели дълги силабично решени фрази (т.е. при от-
ношение тон – сричка, което е поначало характерно за 
речитатива) са изпявани солово, без акомпанимент, доб-
лижавайки се до мелодраматическото говорене. Прави 
впечатление, че не само при речитативите, но и в първата 
ария на Иисус се прилага силабичният подход при отно-
шението слово – музика. 

15 Пак там.
16 В по-ранните ораториални образци това е тази на т.нар. historicus, 
която в големия ораториален пасион се превръща в партията на 
Евангелиста.
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Нотен пример 1

този подход при работата с немския език не се свърз-
ва с оперната практика: както е известно, в Хабсбургската 
империя, а също и в германските земи, актуалните оперни 
жанрове през ХVIII век са преди всичко италианоезични-
те opera seria и по-новата opеra buffa, характеризиращи 
се със специфичния си вокален стил, чийто генезис е ви-
ден дори и при Моцарт в неговите „италиански“ опери. 
Немскоезичният Singspiel не се отдалечава твърде много 
от техния пример в ариите и ансамблите, а на мястото на 
речитатива развива т.нар. в немската лексика „мелодра-
ма“ – говорната реч при диалога.

Силабичната традиция на германската музика – това 
е традицията на хорала, както и на артикулираните речи-
тативи на Евангелиста в пасионите на Шюц, телеман или 
Бах. Не е било необходимо Бетовен да познава Баховите 
пасиони17, за да бъде посветен в практика на стотиците 
църковни музикални майстори, които не са и влезли в 
„Историята на музиката“, но на които се крепи църков-
ната практика в секуларната епоха, продължаваща да пее 
силабичните хорали и да произнася с прочувствена рето-
рична интонация „историята“ на Иисус. 

Бетовен стъпва именно върху тази традиция и така 
продължава пътя, довел до немската музикална деклама-
ция при Вагнеровата Musikdrama и достигнал в радикал-
ната музика на ХХ век до немския Sprächgesang. 

Мелизматична мелодика, близка до виртуозното фи-
гуриране на Моцартовия вокално-оперен стил, е запазена 
единствено за характеризиране на сопрановото ангели-
ческо пеене на Серафима, т.е. влиза в самото художестве-

17 Както е известно, след Баховата смърт „Матеус пасион“ прозву-
чава за първи път през 1829, а „Йоханес“ – през 1833.
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но намерение на композитора за обрисуване на конкрет-
ния алегоричен персонаж (не виртуозност на дадена aria 
di bravura, а начин на пеене на небесното създание). 

Нотен пример 2

Хоровете в ораторията са натоварени с различна 
драматургическа функция: някои от тях (тези на войни-
ците и учениците на Иисус) могат да бъдат определени 
като turbae, тъй като представят именно групови репли-
ки. При тези хорове стретните и фугатните решения са 
аналогични на тези при turba-хоровете на Бах; Баховите 
обаче са по-кратки и действени, докато Бетовеновите са 
значително по-разгърнати по мащаб. Втората група хо-
рове са на ангелите: едновременно небесни персонажи и 
колективен алегоричен образ, тези хорове са представени 
от дългата традиция на европейското изкуство – включи-
телно Гьотевия „Фауст“ със знаменитата мистична втора 
част и претворяването ѝ в Малеровата осма.

Първият музикален номер на ораторията включва 
три подномера: оркестрово въведение, речитатив и ария. 
че експресивността на въведението се подсилва от умела-
та употреба на звукова живопис – Tonmalerei, става ясно 
на всеки, който се запознае дори и само слухово с начало-
то му: множество низходящи движения, насочващи към 
скръбни настроения, фанфарни интонации, въздишки 
(sospiratio), „треперещи“ тремоли въвеждат в атмосфера-
та на събитието от Страстната седмица, което предстои 
да бъде представено.
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Нотен пример 3

С attacca от оркестровото въведение се преминава 
към речитатива на Иисус: той отправя към Своя отец мо-
литва за сила и кураж в приближаващия час. Речитативът 
прелива в ария, в която Божият Син, признавайки страхо-
вете Си, моли „тази чаша да Го отмине“.

образът на Иисус, който Бетовен очертава, е разли-
чен от онзи, който познаваме от теологичната традиция: 
акцентира се не толкова божествената изкупителна пред-
начертаност на онова, което ще последва, а ужасът от 
смъртта – една трактовка на религиозната тема, която ще 
получи потвърждение в романтическите религиозни му-
зикални жанрове. Иисус е с разтърсена душа (Meinе Seele 
ist erschüttert), ключовите думи мъка, ужас, страх, кръв 
(Qualen, Schrecken, Angst, Blut) се произнасят реторично 
артикулирано.

Вторият музикален номер представя алегоричния 
образ на Серафима в речитатив и ария, към която се вклю-
чва хор на ангелите. тремоло на тимпани предшества ду-
мите „трепери земята“, следващият светъл ла мажорен 
низходящ арпеж в двойна октава плюс квинта (фигурата 
catabasis) илюстрира слизането от небето на Серафима, 
откликващ на Христовите молитви. третият номер започ-
ва с речитатив-диалог между Серафима и Иисус, следван 
от дует между двамата, в който е въведен сюжетът за 
приетата от Иисус воля на отца Му. от четвъртия номер 
започва представянето на Христовото залавяне: краткият 
речитатив на Иисус, в който той приветства предстояща-
та Си смърт, преминава в хора на римските войници. В 
него звукописно е изобразена – в оркестъра, а след това и 
в хоровите партии – маршовата стъпка, с която войниците 
се приближават, за да пленят Божия Син.
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Нотен пример 4

Петият номер съдържа речитатив на Иисус и хор 
на войниците и учениците. Иисус отново се обръща към 
Своя отец: ако е по волята Му, тези часове да отминат 
бързо. Речитативът въвежда в хор, в който мъжките хоро-
ви партии са разделени на субдивизии, за да представят 
едновременно и репликите на войниците, и тези на Хрис-
товите ученици в една внушителна полихорова картина. 

Последният шести номер е най-разгънат: включва 
четири подномера: речитатив-диалог на Петър и Иисус, 
терцет на Петър, Иисус и Серафима, turba-хор на войни-
ците и учениците заедно с Иисус и хор на ангелите. Му-
зикалната архитектура може се раздели на три макродяла: 
първият е сцената между Петър и Иисус, в която Петър 
се опитва да окаже съпротива на войниците, но Иисус го 
възпира с прословутата реплика за ножа: всичко, което се 
случва, е по волята на отца. Вторият макродял е разде-
лен на два микродяла – първият е терцет на трите солови 
партии: Петър, гневен, иска да отмъсти, но Иисус и Сера-
фимът отговарят с онова, което звучи в Христовата Про-
повед на планината: всички хора трябва да се обичат и 
да прощават на враговете си. 20 години по-късно Бетовен 
ще утвърди музикално идеята на този зов в своята Девета 
симфония с Alle Menschen werden Brüder. 

Във втория микродял се включват мъжките хорови 
партии, отново в субдивизи – за Христовите ученици и 
за римските войници, заедно с чиито думи Иисус пее за 
близкия час, в който мъките му ще приключат, той ще 
извърши изкуплението и смъртта ще бъде победена. 

третият макродял е ангелският хор, заключителен 
за творбата и разделен също на два микродяла: първият 
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– с акордово-хомофоннна фактура, вторият – мащабно 
фугато. този последен хор извежда идеята извън конкрет-
ността на повествуващия текст, поемайки функцията на 
тържествена gloria:

Слава за Сина на Всемогъщия Бог!
Слави Господа, ти светъл ангелски хор,
Със свещени песни на радост.

обърнат към традицията на всички лауди, глории и 
алелуи, които следват Христовата заповед „радвайте се и 
се веселете“ от Проповедта на планината, този хор-про-
слава предвещава Freude, schöner Götterfunken, великата 
радост на спасеното човечество.

Фердинанд Шимон (1797 – 1852) 
Портрет на Бетовен, 1819
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Проф. д-р Албена Кехлибарева-Стоянова
Нов български университет

РАнните стъПКи
нА жАнРА KunstLIeD

в Песенните оПУси нА Бетовен
 
Днес малцина са тези, които биха могли да отгово-

рят на въпроса кой е първият песенен цикъл в история-
та на вокалното изкуство. Защото много са прекрасните 
опуси, чертаещи ранните стъпки в този жанр, които биха 
замъглили точния отговор�. Всъщност това, което не бива 

1 Историята съхранява хронологията на създаването на циклите 
„Хубавата мелничарка“, „Зимен път“ на Шуберт (не би следвало 
да се включи „Лебедова песен“, тъй като това е компилиран от при-
ятели цикъл), „Любовта на поета“ и „Животът и любовта на жена-
та“ на Шуман, „Хубавата Магелоне“ на Брамс, „Италианска книга 
на песните“ и „Испанска книга на песните“ на Хуго Волф, „Песни 
на странстващия калфа“ и „Песни за мъртвите деца“ на Густав Ма-
лер, „четири последни песни“ на Рихард Щраус, Библейски песни 
оп. 99 на Дворжак, „Песни и танци на смъртта“, „Без слънце“ на 
Мусоргски, „Fêtes galantes“ на Клод Дебюси, „Книгата на висящи-
те градини“ на Арнолд Шьонберг, оркестровите песни по стари 
пощенски картички на Албан Берг, „Люляковите оркестрови пес-
ни“ от 1900 на Макс Регер, „Песни за любовта“ и „Песни за един 
малък град“ на Ирьо Килпинен и още много други цикли от песни 
по стихове на Гьоте, Хайне, Рюкерт, Рихард Демел, Кристиан Мор-
генщерн, Пол Верлен, по стихове на Николай Лилиев, по Багряна, 
по Вапцаров или по Иля Брен – в българската вокална музика, или 
понякога по собствени текстове, както е при двата вокални цикли 
на оливие Месиен – „Poèmes pour Mi“ и „Harawi – chant d’amour 
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да потъва в забрава е, че всички тези прекрасни цикли 
имат един общ духовен прародител в далечната 1816 го-
дина – цикълът на Бетовен „An die ferne geliebte“ („На 
далечната любима“) опус 98. Не говорим, че преди този 
цикъл няма вече създадени песенни сборници или обо-
собени клъстерни образувания като „Немските песни“ на 
Йозеф Хайдн или тетрадките от 56 духовни оди и песни 
от Карл Филип Емануел Бах по стихове на Гелерт и други 
негови 30 духовни песни по Давидовите псалми, които 
Рудолф Шьонщедт2, развивайки тезата на Карл Далхауз, 
нарича „футуристична находка преди Революцията“. Или 
дори цикълът от шест духовни песни опус 48 на самия 
Бетовен. Но имайки предвид цикъла „На далечната лю-
бима“ (понякога се дава и преводът „Към далечната лю-
бима“) Евалд Цимерман3 говори за нова форма, изведена 
от принципно нови съотношения между отделните песни, 
а Гюнтер Шнитцлер4 артикулира конструктивните връзки 
между стиховете на даден поетичен първообраз и тяхно-
то „омузикаляване“ или с други думи трансформацията 
на стиха в звуков еквивалент.

Преди вглеждането в по-големи подробности в ци-
къла „На далечната любима“, трябва да бъде припомнен 
съвсем накратко историческият контекст, в който ще се 
роди този „ключов“ цикъл. В центъра на Просвещението, 
Берлин, през 1755 излиза двутомно издание с голям брой 
песни на водещи композитори, принадлежащи на двора 

et de mort“ и още много други от целия XIX век и първата половина 
на XX век, през което време жанрът „Kunstlied“ се еманципира.
2 schönstedt, rolf. Das geistliche Lied III. Frauengestalten in der 
Bibel. München: 2000, S. 8 – 9.
3 Zimmermann, Ewald. Der Liederzyklus – musikalische Form 
oder Anordnungsprinzip? – In: Klaus-gotthard Fischer u. christiane 
Schumann (Hrsg.). Schubert-Jahrbuch 1996: Bericht von der Tagung 
„Schubert-Aspekte“. Duisburg: 1996, S. 31 – 40.
4 schnitzler, günter. Zyklische Prinzipien in Dichtung und Musik 
am Beispiel von Heines „Lyrischem Intermezzo“ und Schumanns 
„Dichterliebe“. – In: Henriette Herwig u.a. (Hrsg.): übergänge. 
Zwischen Künsten und Kulturen. Internationaler Kongress zum 150. 
Todesjahr von Heinrich Heine und Robert Schumann. Stuttgart: 2007, 
S. 321 – 336.
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на Фридрих Велики, които до Френската буржоазна рево-
люция се наричат „берлински класици“. Сред тях са име-
на като Йоахим Кванц, Франц Бенда, Фридрих Вилхелм 
Руст, Йохан Мютел и най-таченият тогава композитор 
Карл Филип Емануел Бах. този гениален син на Йохан 
Себастиан Бах, привърженик на Русо и Хердер, ще бъде 
великият мост между барока и виенския класицизъм. С 
това издание се свързва още и започналата в Германия 
борба за правото да се пише и пее сценична музика на ро-
ден език – в случая немския, срещу широко разпростра-
нената италианизация, царяща по това време в Европа. 
Може да се направи дори съпоставка между песенните 
опуси на К. Ф. Е. Бах и на Бетовен, „макар при Бетовен по 
диаметрално различен начин е осезаемо химновото изви-
сяване на гласа, продиктувано от смисъла на един и същ 
текст. Дори ритмиката е еднаква. Разликата при Бетовен 
е в по-гъстото акордово-хармонично преминаване и от-
веждане до последната цел – разрешаването в тоника като 
омиротворение“5. 

Бетовен ще има като фундамент принципите на Вто-
рото Берлинско певческо училище, още по-обществено 
устойчиво от Първото. В песните на т.н. Виенска класика 
все повече се забелязва влияние от областта на операта, 
която в началото облагодетелства разширяването и раз-
витието на жанра. Композитори като Кристоф Райнек, 
Йохан Рудолф Цумщег, Йохан Фридрих Райхард, Карл 
Фридрих Зелтер създават над 1500 песни и работейки 
върху баланса музика – слово започват всеки по своему 
да разширяват ролята на клавирния съпровод, до време-
то, в което това ще поемат Хайдн и Моцарт. Бетовен има 
вече, макар и неголяма, база, на която ще развие по-нагоре 
жанра „Kunstlied“. Композиторът напомня старата мине-
зингерска практика на свободната „Bar“ форма на песен-
та. Днес са открити около 140 песни, скици, недовършени 
песни на Бетовен, като най-често изпълнявани сред тях 
са безименният духовен цикъл оп. 48, двете оркестрови 

5 Кехлибарева-стоянова, Албена. Макс Регер и пространството 
на органната песен до Първата световна война. Изд. „Водолей“, 
София: 2017, с. 202 – 203.
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песни от „Егмонт“ по Гьоте, ранните „клавирни“ песни 
от WoO123/136/139/149, песните оп. 46, оп. 52, оп. 83, оп. 
128 и особено вокалният цикъл „На далечната любима“, 
оп. 98. Според мнението на различни съвремени изследо-
ватели и издатели (сред които Хелга Люнинг6, Винфрид 
Вьозлер7 и др.) се стига до постановката, че въпреки из-
вестна еклектика в онаследените гениални песенни опуси 
на Хайдн и Моцарт, песните на Бетовен в много измере-
ния са новаторски и отварят пътя на новите романтични 
тенденции в развитието на жанра „Kunstlied“. 

Бетовен завършва цикъла „На далечната любима“ 
оп. 98 (по автограф) през април 1816. Ръкописът се на-
мира в „Бетовен-Хаус“ в Бон (сигнатура BH 69) от 1907. 
Първото издание датира от октомври 1816 от издателство 
„А. Щайнер“ във Виена. Цикълът е посветен на дългого-
дишния покровител на Бетовен, принц Йозеф фон Лоб-
ковиц и неговата много обичана и рано починала съпруга 
- принцеса Мария Каролина фон Шварценберг. Според 
Биргит Лодес8 този цикъл е един вид „светски реквием“. 

6 Lühning, Helga (Hrsg.). Leonore und Fidelio. Dokumente aus den 
Sammlungen des Beethoven-Hauses, 1997. ISBN 978-3-88188-054-1. 
7 Woesler, Winfried, Aloys Haverbusch. Historish-kritische Ausgabe. 
Werke. Briefwechsel. amazon. de, 1993.
8 Биргит Лодес, изтъкната музиковедка и университетски препо-
давател от Виена, представи през 2011 хипотезата, че както текс-
тът, така и корицата на първото издание посочват, че безсмъртната 
любима е всъщност на „небето“. Шестте стихотворения на Алоис 
яйтелес (Alois Isidor Jeitteles), на които се основава цикълът, не са 
били отпечатани дотогава. Поръчката към Бетовен идва от принц 
фон Лобковиц, след загубата на любимата му съпруга, която наджи-
вява само с няколко месеца. Някои изследователи на Бетовен свър-
зват този цикъл с намереното след смъртта на композитора писмо 
в едно чекмедже в работния му кабинет, неизпратено и без посо-
чен адресат до „Безсмъртната любима“, написано още през 1812.  
(Lodes, Birgit: Zur musikalischen Passgenauigkeit von Beethovens 
Kompositionen mit Widmungen an Adelige. „An die ferne geliebte“ 
op. 98 in neuer Deutung. – Іn: Widmungen bei Haydn und Beethoven. 
Personen – Strategien – Praktiken. Bericht über den internationalen 
wissenschaftlichen Kongress Bonn, 29. September bis 1. Oktober 2011, 
hrsg. von Bernhard r. Appel Bonn 2015, S. 171–202.)
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това обаче според много изследователи e само външна 
мотивация. Интересното при песните от цикъла е в това, 
че те не са отделени, а естествено и плавно преминават 
сякаш „Attacco continuо“ една в друга, като с това под-
чертават неоспоримата си принадлежност към едно цяло. 
така 1-та песен използва последния си акорд – квинта-
корд в широко разположение, за да получи нов нюанс на 
субдоминанта на VI понижена, която ще се разреши в но-
вата тоника на III степен. При първата песен тематичният 
материал, състоящ се от осем такта и първо време от де-
вети такт (последен заключителен акорд) се повтаря пет 
пъти. Налице е една куплетна форма, като вокалната пар-
тия съвсем слабо варира при третото и четвъртото пов-
торение, а по-голяма вариантност се вижда в клавирната 
партия, която сякаш дообрисува словесното послание. 

от изпълнителска гледна позиция: Важно е, разбира 
се, да бъде по-особено нюансирана дори малката разлика 
при третото и четвъртото повтаряне на мелодичната ли-
ния, като бъде съблюдавана плавността в натрупването на 
емоцията при петото повторение и особено се обърне вни-
мание на stringendo и poco a poco crescendo, започващи от 
такт 45 (не са дадени нито авторски, нито редакторски 
номерации на тактовете) се достигне до тази полетност, с 
която се възнася словесната развръзка „…und ein liеbend 
Herz erreichet, was ein liebend Herz geweiht!“ (... и едно 
любящо сърце получава това, което любящото го сърце 
му посвещава!). това е ключовата фраза за целия цикъл.

2-та песен e в светли, мажорни тонови съотноше-
ния, в 6/8 със секвенционно изграден тематичен материал. 
Между първото и второто повторение на темата има един 
прекрасен псалмодиен епизод, отреден за втория куплет 
от стихотворението, при който гласът „рецитира“ пеещо 
върху един тон (върху сол, но след модулацията този тон 
се явява квинтов тон на субдоминантовата тоналност), за-
пазвайки изходния ритмичен модел. Клавирната партия 
провежда тематичната интонация в терцово движение, 
създавайки особено чувство на отразена взаимност и сак-
ралност. И от ново връщане в изходната тоналност – сол 
мажор в такт 33. Ако считаме песента в малка (проста) 
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форма А-В-А1, от такт 32-и започва дял А1 в значително 
ускорено темпо, като в тактове 38, 39 и 40 се явява VI и III 
понижени степени, като в минор, а в последното време на 
39-и такт и умален акорд от IV повишена върху минорен 
квартсекстакорд, което внася особена чувствителност при 
оцветяването на думите „вътрешна мъка“. Много учени 
считат, че именно с тази песен започва още при виенския 
класицизъм трудното изкуство, което много по-късно при 
Малер ще бъде гениално представено – чрез мажор да се 
обрисуват трагедийни състояния.

3-та песен носи характера на неспокойствието на 
влюбения. тя е в по-ускорено движение, което след дву-
тактовите акорди в клавирната партия (в която по доста 
„романтичен път“ чрез втора понижена се стига от сол 
мажор до новата тоналност ла бемол мажор) се трансфор-
мира в триолово движение. А то още повече разчленява 
времевото пространство и засилва усещането за бързина. 
Формата на самата песен е отново куплетна, като ново-
то в нея е, че тематичният материал се повтаря общо пет 
пъти, подобно на първата, но два пъти от тях в мажор и 
три пъти в минор (ла бемол минор). Разнообразие към 
повторяемостта на мелодичната линия внася клавирната 
партия, която от триолово движение се видоизменя в точ-
кувана осмина и шестнадесетина в друга графика, а при 
третото повторение се явява в акордова фактура. ому-
зикаленото стихотворение на Алоис яйтелес подготвя и 
предсказва много от поетично-образния свят на Шубер-
товия цикъл „Хубавата мелничарка“ и някои от другите 
песни на Шуберт. 

4-та песен започва след преливането ѝ от предишна-
та 3-та. тоналността е същата ла бемол мажор, като след 
дълго държан тон с дължина на два и половина такта, гла-
сът се излива с характерната „Бетовеновска“ полетност, 
докато в клавирната партия малки морденти в линията на 
дясна ръка наподобяват хвърченето на птички и люлеене-
то на горски върхари. това усещане за лекота и подвиж-
ност се подсилва от триделността на ритъма – 6/8, разде-
лен на „две по три“. тематичният мотив се повтаря три 
пъти, песента е куплетна, като при последното повторе-
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ние и в последния тон от втора степен се прави внезапен 
хармоничен завой към II повишена, която ще стане VII 
степен на новата тоналност до мажор. До мажор е като 
че ли най-подходящатата тоналност за завръщането на 
пролетта, този блажен за поетите месец май. В клавир-
ната партия като че тайно е вграден низходящ мажорен 
валдхорнов ред. Всичко се събужда за новия живот. Само 
любимият не може да полети до своята любима и негова-
та тъжна констатация е, че пролетта на него нищо друго 
не му е донесла, освен раздялата и отдалечеността от лю-
бимата. 

5-та песен е проявлението на радостта от настъпила-
та пролет, но контрастираща на дълбокото вътрешно усе-
щане на поета. темпото е Vivace, тоналността е до мажор, 
без малките нюансировки в минор, напомнящи, че въпре-
ки всичко ликуващо, любимият е скръбен заради вечната 
болка - отдалечеността на любимата. Формата е двуделно 
куплетна с три представяния на куплетния материал.

6-та песен избира за своя тоналност изходната ми 
бемол мажор. тази песен е и най-разгънатата като факту-
ра, като може да се каже, че е своеобразна модификация 
на тематичния материал на първата песен. След недълго 
клавирно всъпление в умерено темпо Andante con moto, 
cantabile вокалната партия сякаш повтаря кантилената на 
вече представената линия, носеща послание молба към 
любимата „Песните, които ти пях, вечер при залез слънце 
ти ще ги повтаряш под сладкия съпровод на лютнята и то-
гава ще разбереш това, което се случи между нас...“ Може 
да се каже, че тематичният материал е разположен в две 
сфери – първата дълбоко лирико-съзерцателна до арпежа 
в такт 33 – 34 (или такт 305 от началното тактоброене). 
оттам насетне чрез едно поривисто stringendo, достига-
що до allegro con brio в тактове 44 (315) се явява първо-
началната визия на темата, носеща призива „...ein liebend 
Herz erreichet, was ein liebend Herz geweit“ (... едно лю-
бящо сърце получава това, което любящото го сърце му 
посвещава!). отново една клавирна постлюдия, която не е 
само типична за стилистиката на виенския класицизъм, а 
по-скоро послезвучие, в което проличава стилът на „къс-
ния“ Бетовен. Новост както за времето на Бетовен, така и 
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за дългата история на жанра Kunstlied e тази своеобразна 
реминисценция на темата от първата песен в последната, 
заедно с ключовото поетично послание. Песните от целия 
цикъл са неделими една от друга и именно в тази неде-
лимост е уникалното, което не се среща никъде другаде, 
не само в дотогавашното развитие на жанра, но и в бъде-
щите му проекции. такова явление не се наблюдава нито 
при Шуберт, Брамс, Волф, Регер, Шьонберг. В цикъла на 
Бетовен всяка една песен има своя орбита, но като че ли 
всички те водят до кулминационната 6-а песен, която е 
своеобразен музикалнопоетичен апотеоз. 

Въпреки конкретната поръчка за написването на ци-
къла „На далечната любима“ от принц Йозеф фон Лобко-
виц, Бетовен вгражда дълбоко лично свое послание към 
до днес неоткритата безсмъртна любима.

До 2016 е завършено пълното издание на Бетове-
новото творчество, представено в 56 тома с критични 
бележки от специализираното издание „g. Hengle“9. На 
песенното наследство на Бетовен са посветени обемни-
те 44-и и 45-и том. През 1965 едно от най-реномираните 
германски издателства – Edition Peters, Leipzig преизда-
ва за втори път (първият е през 1936, под редакцията на 
Макс Унгер10) тридесет избрани песни от Бетовен. В този 
негов сборник, който е разпространен и в България, са 
поместени 30 измежду 140 песни, скици, песнопения на 
Бетовен, добили най-широка популярност в концертна-
та практика. Сред тях са песни от опус 32 до опус 128 
(поради ограничените рамки на доклада не е възможно 
да бъдат споменати всички творби), като: „На надежда-
та“ оп. 32, „Аделаиде“ оп. 46, „Възхвала на боговете на 
природата“ и всичките шест духовни песни от оп. 48 по 
стихове на Гелерт (по същите стихове композира и Карл 
Филип Емануел Бах), „Майска песен“ и „Мармот“ оп. 52, 
„Миньон“, „Нова любов, нов живот“ и „Живееше някога 

9 Hengle, g.: https://de.wikipedia.org/wiki/Neue_Beethoven-gesam-
tausgabe. 
10 Max Ernst Unger (1883 – 1959) – значим германски музиковед, 
възпитаник на известния теоретик Хуго Риман, при когото са се 
обучавали и други прочути композитори като напр. Макс Регер. 
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един крал“ из Гьотевия „Фауст“ и из шест песни по сти-
хове на Гьоте оп. 75, „Копнеж“ оп. 83, „Радостен и болез-
нен“ из „Егмонт“ оп. 84, „ти казваше, приятелю...“ оп. 99, 
„Целувката“ оп. 128, „обичам те“ WoO123, „Възпомина-
ние“ WoO136, „Резигнация“ WoO 149 и още редица дру-
ги. Няколко реда, все пак, трябва да се посветят на една от 
най-прекрасните песни във вокалната литература изобщо 
– Бетовеновата „In questa tomba oscura“ WoO133. отдел-
но от тази песен, доста по-рано през 1809 – 1810 Бетовен 
пише 5 ариети и дуети на италиански език оп. 82�� (както 
и няколко хорови творби, също на италиански език). от 
една страна, тези самостоятелни ариети и дуети, непри-
надлежащи на никоя опера, са „вид предверие“, като все 
още неназовим раздел във вокалното камерно изкуство на 
жанра „Lied“. от друга страна, са израз на незавършилата 
в онези години борба срещу италианизацията. (така по 
няколко песни на италиански ще пишат още и Шуберт, 
Вебер, Менделсон и дори Лист).

Песента „In questa tomba oscura“ WoO133 е по текст 
на италианския поет Джузепе Карпани (1752 – 1825), пре-
биваващ по времето на Бетовен (1807 – 1808, годините, в 
които е написана песента) във Виена. В действителност 
сюжетът на поемата (ако може да се говори така за пое-
зия) е античен. Поканени са шестдесет и трима компози-
тори, известни на двора на австрийския кайзер Франц I да 
напишат музика по този сюжет. В историята обаче се за-
пазва само творбата на Бетовен. Години по-късно може да 
се говори за някаква далечна асоциативна връзка с песен-
та на Шуман „Двамата гренадири“ по стихове на Хайне, 
романса (canzona) на Джузепе Верди и песента на Шу-
берт по един и същи текст на Метастазио „Non t’accostar 
all’urna“. Песента на Бетовен съдържа 37 такта. Формата 
е А-В-А�, макар и в много кратък вариант. така дял „А“ 

�� Beethoven, Op. 82:
„Dimmi, ben mio, che m’ami“
„T’intendo, si, mio cor“; 
„Che fa il mio bene?“ (“L’amante impatiente“); 
„Che fa il mio bene?“ II (“L’amante impatiente“); 
„Odi l’aura che dolce sospira“.
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заема 11 пълни такта и първи удар на дванадесети такт, 
дял „В“ от 12-и до 20-и такт и дял „А1“ от 20-и до 37-и 
такт, като може да се каже, че такт 34 до 37-и е някакъв 
своеобразен кратък епилог. Песента е в ла бемол мажор, 
в бавно темпо Lento, 2/4. Най-често повтарящият се тон 
е V степен на тоналността (ми бемол). този тон създава 
особено поле, напомнящо в съвременната музика тона-
лен център, когато става въпрос за атоналност. освен това 
този тон се повтаря 37 пъти в цялата песен (странно съв-
падение с броя на тактовете). Интерваловият строеж на 
песента е сведен до минимум. На второ място, след този 
наистина доминиращ тон V степен, натрапващ остава ин-
тервалът чиста кварта. това е бойният призивен интер-
вал на много маршове, свързани с Наполеоновото време 
и времето на Революцията. Дял „В“ е контрастен на дял 
„А“ с това, че чрез използването на тремоли, очертава-
щи хармоничните смени, движението придобива сгъстен 
и напрегнат характер. След едно единствено извисяване 
на вокалната партия, гласът приема отново речитативни-
ят характер на дял „А1“, за да премине в третия дял. По 
пестеливост на изразните средства въздействието на тази 
песен напомня светлината в минималистичния свят на 
Арво Пярт. И с други светове – този на Малер, при когото 
по гениален начин чрез мажора се предават трагедийни 
състояния. така тази проста песен се превръща в посла-
ние към бъдещи далечни епохи. Много интересен е из-
борът на Макс Регер в началото на XX век да оркестрира 
не свои, а песни от различни композитори: негови са ор-
кестрациите на 10 песни на Хуго Волф, на Григ, на Лист 
и единствената песен от епохата на виенския класицизъм 
е тази на Бетовен „In questa tomba oscura“. Известни са 
изискванията на Регер при неговия избор – полифонич-
на тъкан или вътрешно подаваща се на полифонизация 
тъкан. В случая с Бетовеновата песен стои и хипотетич-
ното предположение за светлия мажор, с който са свърза-
ни трагични душевни състояния. И не на последно място 
– симфонизация на песента, при което малката линеар-
на продължителност на фактурата носи много пластове 
дълбинност по вертикал. Регер не изменя нито един тон 
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от Бетовеновия ръкопис, единствено оркестрира партиту-
рата с богатството на късния романтизъм и майсторство-
то на велик симфоник. И тук стои въпросът – защо това 
не го е направил самият Бетовен? отговорът би бил във 
все още нееманципирания жанр на художествената песен 
като самостоятелна субстанция. 

от изпълнителска гледна позиция: Безапелацион-
ното изпълнение на всеки най-малък знак в авторската 
партитура и същевременно откриване и вглеждане в клю-
човата дума „questa“. този гроб е дълбок и тъмен и тази 
дълбочина трябва да се подскаже дори по-рано от само-
то назоваване, като може би уместен би бил един особен 
похват при пеенето – вид пренасяне нa дълбоките оберто-
нове от пространството на трахеята до по-високите резо-
натори.

Някои изследователи намират известна еклектика 
в песенното наследство на Хайдн, Моцарт и Бетовен. За 
такова разностилие можем да говорим дори и при ранния 
Шуберт. оборването на такова становище би било обект 
на друг по-обемен текст. Според мене това не са признаци 
на еклектика, а симптоми на ранните стъпки на започналия 
вече свой път нов жанр на художествената авторска песен 
„Kunstlied“. Всеки път има своя история, свое развитие, 
свой апогей. И песенното творчество на Бетовен предве-
щава много десетилетия напред именно този апогей.
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Д-р Найден Тодоров
Софийска филхармония

БетовеновиЯт оПУс 67
ПРеЗ ПоГЛедА нА диРиГентА

2020 ще остане в историята като годината, в която 
светът се препъна в един вирус, но и годината, в която се 
навършиха 250 години от рождението на един от най-го-
лемите композитори на нашата цивилизация. определено 
Лудвиг ван Бетовен е осъзнавал своята значимост, за ко-
ето можем да съдим и по репликата му „Князе е имало и 
ще има хиляди, но Бетовен е само един“. Самочувствието 
му се оказва абсолютно заслужено и днес, два и половина 
века по-късно, той е за поредна година избран за най-оби-
чан композитор в историята, дори пред титани като Бах 
и Моцарт, а музиката му е използвана в над 1500 филма 
– жанр в изкуството, който дори не е съществувал по не-
гово време. 

Бетовен, продължител на Виенската класическа 
традиция, е първият композитор в историята, чиито сим-
фонии са до една запомнящи се, всяка със свой собствен 
характер и послание. Да, Хайдн е написал поне 104 сим-
фонии, а Моцарт – 41, но колко от нас могат да разпознаят 
всяка една от тях? Бетовен е написал само 9 симфонии, но 
те до една са задължителни в репертоара на всеки уважа-
ващ себе си оркестър. Всъщност има останали скици и на 
започната десета симфония, която дава повод за различни 
спекулации, но в крайна сметка, подобно на много други 
гениални композитори след него, завършените симфонии 
на Бетовен си остават 9. По-късно до тази цифра ще до-
стигнат и Шуберт, Дворжак, Брукнер, Малер... 

Пет от деветте симфонии на Бетовен са в класацията 
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„топ 100“ HALL OF FAME на CLASSIC FM, публикувана 
през 2016. Коя, обаче, е „най-добрата“ Бетовенова сим-
фония? Разбира се, в музиката понятие като „най-добър“ 
не може да съществува, но хората винаги се стараят да 
класифицират света около себе си, поради което и този 
въпрос е възниквал нерядко. В проведената от BBC анке-
та най-добрата симфония, не само на Бетовен, а въобще 
в историята, е неговата „Ероика“ – 3-та симфония. Най-
монументалната му симфония, революция в класическата 
музика, към която и до днес има култ в япония, е нари-
чаната в някои части на света „Велика“, а четвъртата ѝ 
част е основа на химна на Европа – 9-а симфония. онази, 
обаче, която всеки човек би могъл да разпознае, без зна-
чение дали е музикант или не, е неговата „Симфония на 
съдбата“ – 5-а симфония. 

За да разберем правилно симфонията, трябва да сме 
наясно с идеите на автора и случващото се в света около 
него в момента на написването ѝ. Бетовен пише Петата 
си симфония в продължение на няколко години, които мо-
гат да бъдат определени като бурни години за виенчани. 
Времето на работата му върху нея съвпада с окупацията 
на Виена от Наполеон. Знаем, че първоначално Бетовен 
е бил голям почитател на първия консул на Френската 
република и му посвещава своята трета симфония, но в 
момента, в който Наполеон се обявява за император, ком-
позиторът, крайно разочарован (думите му са „и той се 
оказа просто човек“), къса страницата с посвещението, 
като оттогава симфонията се нарича „Ероика“. Съответно, 
когато войските на Наполеон пристигат във Виена през 
1805, Бетовен е всичко друго, но не и очарован. Хората 
в града са тревожни и почти готови за въстание, самият 
Бетовен е крайно агресивен в своите изказвания. Не слу-
чайно и всяка една от частите на Петата звучи в един или 
друг момент агресивно, дори и в бавната част се появява 
агресивна тема с маршов характер. А в четвъртата част 
даже се появява цитат от революционна песен от автора 
на Марсилезата. Посланието му е било добре разбрано от 
австрийците, които са имали нужда от подобно патрио-
тично послание. 



269БЕтоВЕНоВИят оПУС 67 ПРЕЗ ПоГЛЕДА НА ДИРИГЕНтА

Докато пише една от най-известните симфонии, Бе-
товен често прекъсва работата си по нея, за да изпълнява 
и други поръчки. По това време създава Апасионатата, 
в която се появява ритмичният модел на основната тема 
на Пета симфония, пише също четвърта и Шеста симфо-
нии, Концерта за цигулка, четвъртия концерт за пиано, 
Фантазията за пиано, работи по единствената си опера 
„Фиделио“ и още редица други произведения. В края на 
краищата, през 1808, след почти пет годишна работа, Бе-
товен завършва симфонията и я посвещава на двама от 
най-големите си благодетели – Лобковиц и Разумовски, 
на които посвещава и Шестата си симфония. Всъщност, 
трудно можем да определим между двете симфонии коя 
е Пета и коя – Шеста, защото премиерата и на двете е 
в една вечер, като първа в програмата е била Шестата 
симфония. Характерът на двете симфонии е крайно про-
тивоположен. Докато Петата симфония е пределно агре-
сивна и енергично въздействаща, то Шестата, наречена 
„Пасторална“, отговаря изцяло на името си, лирична и 
идилична, като в първите ѝ части дори липсват тромпети, 
тромбони и тимпани. Невероятно е как Бетовен е успял 
по едно и също време да напише две толкова полярно раз-
лични произведения. 

Премиерата е била на 22 декември 1808 в Theater 
an der Wien. тази институция, която днес е един от трите 
големи оперни театри на Виена, придобива своята извес-
тност още по времето, когато е била управлявана от Ши-
канедер – авторът на текста на „Вълшебната флейта“ от 
Моцарт. В нея са били изпълнени за първи път произве-
дения не само на Моцарт и Бетовен, но и на много други 
от големите композитори на Австрия. 

По времето на Бетовен през годината е имало особе-
но разпределение на дейността. Лятото е било сравнител-
но неактивно, както е и до днес в много части на света. 
През активния сезон са се представяли основно оперни 
спектакли и само около големите празници са се осъщес-
твявали концерти, така наречените „музикални акаде-
мии“. По тази причина е било много трудно да се намери 
свободна дата за концерт и щастливците са осъществява-
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ли тежки многочасови програми, в които са се стараели 
да покажат на капризната виенска публика максимално 
своите изпълнителски и композиторски качества. Не е из-
ключение и програмата на концерта, в който е прозвучала 
за първи път Петата симфония на Бетовен:

Симфония № 6
Ария „Ah! Perfido“, оп. 65
Gloria от Меса в До
Концерт за пиано № 4 (солист авторът)
Симфония № 5
Sanctus и Benedictus от Меса в До
Импровизации на пиано в изпълнение на Бетовен
Фантазия за пиано, хор и оркестър  (солист авторът)

Солист и диригент на концерта бил самият Бетовен. 
Поради липса на достатъчно време, музикантите имали 
само една репетиция и резултатът бил катастрофален. Ве-
роятно роля е изиграл и студът в неотоплената зала. На из-
пълнението на Фантазията за пиано, която била замислена 
като грандиозен финал на концерта, с участието на всич-
ки изпълнители от вечерта, музикантите дори спират и се 
налага да започнат отначало. Съответно и публиката не е 
била въодушевена. Дали заради провала на Фантазията 
или заради задълбочаващите се проблеми със слуха, след 
този концерт Бетовен никога повече не свири като солист. 

Петата симфония, обаче, веднага е разпозната като 
впечатляващо произведение и бързо намира своето място 
сред най-изпълняваните и обичани опуси в музикална-
та литература. Прословутият израз „тема на съдбата“, с 
който се обозначава основният лайтмотив, се приписва 
на Бетовен, който, обяснявайки на музикантите как след-
ва да изпълнят темата, използва думите „съдбата чука на 
вратата“.

Симфонията е в четири части, подобно на повечето 
симфонии от класическия период. Всяка една от тях има 
свой собствен характер, но и във всяка една от тях при-
съства мотивът на „съдбата“.

Първата част, в сонатна форма, започва с най-из-
вестния мотив в световната музикална литература:
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Само пет такта, а по тях могат да се напишат цели 
трудове. Фактически, цялата първа част се изгражда вър-
ху основния мотив, който може да се чуе в различни мо-
менти и в останалите части на симфонията. Всъщност, 
без сам да го съзнава, Бетовен е създал може би най-вли-
ятелния мотив в музикалната история. Мнозина са изпол-
звали този мотив впоследствие както в класическата му-
зика (например Шнитке в неговата Гогол–сюита), така и 
в популярната музика на съвремието ни (например диско-
версията на Уолтър Мърфи, стигнала до топ 1 в класаци-
ите в САЩ през 1976). Дори идеята за този текст произ-
тича от кинореклама на популярно списание, започваща с 
„мотива на съдбата“ на Бетовен.

Прословутата ритмика, само по която днес може да 
се познае Петата симфония, всъщност се появява още две 
години по-рано, в началото (такт 11) на соната за пиано 
№ 23 „Апасионата“. Бетовен очевидно е търсил специ-
фичен звук за началото на симфонията, тъй като в него-
вия манускрипт (публикуван от държавната библиотека в 
Берлин) можем да видим, че „мотивът на съдбата“ е бил 
предвиден в по-разширен състав на оркестъра, включващ, 
освен струнните и кларинетите, както е във финалната 
версия, също така и флейти. Композиторът се отказва по-
късно от флейтите, които влизат в списъка на изключени-
те от първоначалното появяване на темата инструменти 
– обои, фаготи, валдхорни, тромпети и тимпани. 

тези няколко такта и до ден днешен поставят дири-
гентите пред дилемата, дали да бъдат изпълнени в пред-
писаното темпо, в което продължава частта от 6-ия такт, 
или да бъдат значително по-тежки, отговаряйки на оста-
налото в историята популярно название – тема на съдба-
та. Привърженици на по-масивното и тежко звучене са 
диригенти като Вилхелм Фуртвенглер, Серджу челиби-
даке или Пиер Булез (при когото цялостното темпо е сил-
но забавено, за да се напасне на първите тактове), докато 
например Херберт фон Караян, Евгений Мравински или 
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Саймън Ратъл предпочитат да представят „съдбоносния 
мотив“ в основното темпо на частта, така, както е пред-
писано и от автора. трябва да се отбележи, че въпреки 
че Бетовен не е изписал промяна на темпото, интерпре-
тацията на смисъла на темата и желанието за психоло-
гическо въздействие върху публиката могат да оправдаят 
по-бавното темпо на началните тактове. Според някои, 
забавеното темпо, особено на повторението на мотива, се 
оправдава и от ферматите във втория и петия такт, но тази 
мотивировка търпи критика, тъй като, ако Бетовен е искал 
да постигне ефект на ritardando, най-вероятно е щял да го 
опише в партитурата. Друг довод срещу по-бавното нача-
ло е финалът на Първа симфония на Бетовен, където по 
аналогичен начин срещаме след началната фермата мо-
тив, от който тръгва и първата тема на частта. там, обаче, 
Бетовен специално е предписал темпо Adagio в началните 
тактове, последвано от Allegro molto e vivace. Интересна 
интерпретация демонстрира в по-късните си години Ле-
нард Бърнстейн, който акцентира тежко „съдбовния“ мо-
тив, без обаче да го отделя темпово от останалата част. 

Друг интересен въпрос пред диригентите е продъл-
жителността на паузата в третия такт. Даниел Баренбойм 
и яник Незет Сегуин, например, спазват съвсем точно 
описанието и при тях липсва общоприетият, но неописан 
от автора дъх между втория и третия такт. В търсене на 
специфична звучност диригентът Джон Елиът Гардинър, 
от своя страна, ни представя как би звучала „темата на 
съдбата“ без естественото вибрато на струнните инстру-
менти, с което толкова много сме свикнали днес. Друго 
интересно виждане представя теодор Курентцис, който 
изпълнява цялата симфония в по-ниска честота от об-
щоприетата днес (442 Hz), което неминуемо се отразява и 
на звученето на главната тема. 

още един момент, даващ възможност за драстични 
разлики в интерпретацията, е продължителността на ко-
роните. Докато при Бруно Валтер те са неимоверно дълги 
(такива са и в клавирната версия на Глен Гулд), наслагва-
щи напрежение, то при Пааво Йерви са точно удвояване 
на такта. И последно – прословутият четвърти такт. До-
като някои музиковеди дискутират причината за неговото 
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наличие, повечето диригенти са приели, че Бетовен прос-
то е желаел да покаже, че втората задържана нота следва 
да е по-дълга от първата. Има диригенти, които обаче не 
са сигурни в това и изпълняват мотива и двата пъти по 
абсолютно еднакъв начин, като много добър и ясен при-
мер за това е френският диригент Франсоа-Ксавие Рот, 
който очевидно не е привърженик нито на присъствието 
на четвъртия такт в партитурата, нито на особената про-
дължителност на началните фермати.

След първите пет такта, които някои изследователи 
биха възприели и като минимализирана версия на типич-
ното за времето на Бетовен въведение (което от своя стра-
на би било и реалистичен довод за по-маестозното им 
изпълнение), следва развитие на темата, изграждане, ба-
зирано на основния мотив, от пианисимо до фортисимо в 
такт 18, където за първи път се включва целият оркестър. 
това изграждане също търпи сериозно развитие, според 
скиците на Бетовен. През 50-е години на 20 век Ленард 
Бърнстейн в своя телевизионна лекция показва за първи 
път пред широката публика как би звучало развитието на 
основната тема според първоначалната версия на автора:

очевидно тази естественост на посоката на мисъл-
та, с която сме свикнали днес, слушайки симфонията, не 
се е появила от само себе си в съзнанието на автора, кой-
то в първите скици използва няколко поредни възходящи 
секвенции, сякаш не можейки да се измъкне от повторе-
нието на модела. 

Интересна подробност е, че във финалната версия 
мотивът след първоначалните „удари на съдбата“ се раз-
личава в различните си появявания, въпреки еднаквата 
мелодична линия. В експозицията последователността на 
инструментите е: втори цигулки – виоли – първи цигулки: 
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По-късно в разработката на мястото на виолите е из-
ползван кларинет, а виолите, заедно с челите, се включват 
едва три такта по-късно. В репризата и кодата последо-
вателността отново е променена, като след началото на 
вторите цигулки, следващите две повторения на мотива 
са дадени само на първите цигулки. очевидно Бетовен е 
търсел различни цветове в представянето на един и същи 
модел, което насочва към бъдещия романтизъм.

След призива на валдхорните в 59 такт, отново бази-
ран на главната тема, се появява втората – лирична – тема 
в ми бемол мажор, също съпътствана от „съдбовния“ мо-
тив в ниския щрайх. 

В разработката, базирана изцяло на основния мотив, 
се вижда изключителната способност на Бетовен да на-
слагва напрежение отново и отново, без да дава възмож-
ност за типичното за класиката успокояващо конфликти-
те разрешение. Фактът, че той е бил обсебен от ритмич-
ния модел на главната тема, се потвърждава и от неговите 
скици, където разработката поема от такт 180 по съвсем 
различен път на развитие от финалната версия, достигна-
ла до нас, но въпреки това, тя е отново базирана изцяло 
на ритмиката от три кратки и една дълга нота. типично 
за Бетовен, в разработката се срещат и най-големите за 
времето си динамични амплитуди – хорални акорди в пи-
анисимо, прекъсвани от основния мотив във фортисимо.

Кулминационният момент на разработката, в който 
главната тема за първи път прозвучава в целия оркестър, 
е и начало на репризата. И тук, подобно на началото на 
симфонията, много диригенти предпочитат да забавят 
темпото (особено такт 250), за да подчертаят съдбонос-
ните удари на съдбата. В репризата, за разлика от експо-
зицията, първото изграждане след основния мотив води 
не до познатата от експозицията експлозия в целия оркес-
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тър, а до неочаквана, кратка и изчезваща в декрешендо 
каденца на обоя, в специално отбелязано темпо adagio. 
Интересен факт е, че 172 години по-късно, композиторът 
Ленард Бърнстейн цитира тази обоева каденца в своето 
Дивертименто за симфоничен оркестър, разбира се, в 
съвсем друг контекст, предвид факта, че произведението 
е в съвършено различен стил.

Появяването на втората тема в репризата, естестве-
но този път в основната тоналност до мажор, е предшест-
вано от същия призив, подобно на експозицията, но този 
път той не е във валдхорни, а във фаготи. Причината, раз-
бира се е, че натуралните валдхорни в ми бемол от времето 
на Бетовен не са разполагали с тези ноти в регистъра си. 
Поради това много диригенти в съвремието, например из-
вестното изпълнение на Херберт фон Караян, просто заме-
нят фаготите в такт 303 с валдхорни или използват и двата 
инструмента да изсвирят едновременно този мотив.

В скиците на автора развитието на напрежението 
след такт 374 е съвсем различно, с много по-голяма роля 
на ниския щрайх, от което обаче симфонията губи напре-
жение, очевидно търсено от Бетовен. това може да се чуе 
в лекцията на Бърнстейн, където той, заедно с музиканти 
от Ню Йоркската филхармония, нагледно показва как биха 
звучали тези тактове, ако Бетовен не ги бе променил.

Допълнителен препъни камък за много диригенти, 
опитващи се да дирижират наизуст тази иначе лесна за 
запомняне симфония, е такт 389, със своята изненадваща 
генерална пауза, чиято цел очевидно е сгъстяване на на-
прежението преди поредното избухване на оркестъра във 
фортисимо.  Веднага след този момент, от такт 398, мисъл-
та на Бетовен е била първоначално в съвсем друга посока, 
видимо от неговите скици, с възходяща секвенция отново 
в ниските инструменти. Финалната версия е значително 
по-кратка и подпомагаща последващото изграждане, къ-
дето композиторът използва мотиви от втората тема, като 
компенсация за липсата на нейното разработване в сред-
ния дял на частта. тактове 478 – 482 в края на частта са 
третото и последно пълно появяване на основния мотив. 
Подобно на останалите два и тук традиционно редица ди-
ригенти подчертават тежестта с допълнителни акценти и 
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леко забавяне на темпото. трябва също така да се отбеле-
жи, че при всичките три пълни появявания на „темата на 
съдбата“ има добавен такт преди втората фермата, което 
показва, че той не е случайно хрумване или техническа 
грешка на автора, а целенасочено търсен ефект.

До нас са достигнали три сравнително завършени 
варианта на финала на първата част. В първия от тях мо-
жем да познаем типичните за Бетовен лутания и терзания, 
сякаш не може да прекъсне симфонията и не желае да 
разреши конфликта. Вторият е значително по-завършен и 
в стила на времето. До финалната версия на симфонията, 
обаче, е достигнал третият вариант, който е най-кратък, 
категоричен и безапелационен. този финал допринася за 
концентрираната енергия на частта и нейното ясно тони-
ческо разрешение.

втората част представлява двойни вариации в раз-
мер 3/8, в ла бемол мажор. често в класическите сим-
фонии, в това число и в симфониите на Бетовен, се из-
ползва вариационна форма, но в този случай темите са 
две. Първата тема е представена от ниския щрайх, а след 
кратък каденцов момент се появява и втората тема, за-
почваща с кларинети и фаготи, които плавно премина-
ват в цигулки. За разлика от първата тема, обаче, втората 
тема се развива динамично до фортисимо, променяйки 
своя характер във фанфарно звучене, поднесено в уни-
сон от тромпети, валдхорни и обои. След представянето 
на двете теми започват вариациите, които не са толкова 
ясно отделени една от друга, както например във финала 
на трета симфония на Бетовен, а преливат една в друга. 
Интересно е, че при първата вариация се променя сама-
та първа тема, докато във втората тема е променен само 
акомпаниментът. Друг специфичен момент е ритмиката 
във втори цигулки и виоли в тактове 76 и 77. тук те са в 
ролята на акомпаниращи инструменти, но ритмиката им 
препраща към главната тема на съдбата от първата част.  

Ако пропуснем този момент, имаме втори шанс да чуем 
същата ритмика малко по-късно – от такт 88 до такт 96, 
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където тя е настойчиво повтаряна от челите. Следва нова 
вариация, която вече сериозно разработва и изгражда ос-
новната тема, като мелодията преминава от виоли и чели 
в първи цигулки, след което се връща в чели и баси. Но 
дори в кулминационния момент, първата тема не надви-
шава динамика форте, за разлика от втората тема, която 
още в първото си представяне бързо достига до форти-
симо. След сериозно динамично отстъпление, в което ос-
новният мотив на първата тема се разработва от дървени-
те инструменти в каденцова атмосфера, отново се появява 
втората тема в пълния си блясък – във фортисимо, с учас-
тието на целия оркестър. Закачлив от диригентска гледна 
точка е ритмичният сблъсък в ауфтакта към такт 148 меж-
ду медните и тимпаните от една страна и останалия ор-
кестър от друга страна. В следващите тактове, обаче, този 
ритмичен дисонанс е коригиран от автора. Интересни тук 
са и удължените дълги ноти от темата – с добавени цели 
тактове (такт 149 и такт 152), в сравнение с оригиналното 
ѝ представяне и предишната вариация. Следва ново ди-
намично и фактурно отстъпление и първата тема се поя-
вява в нова вариация, елегантно поднесена от дървените 
инструменти и в акомпанимент на щрайха, но този път 
в минор. Следва изграждане на вариацията до 185 такт, 
където за първи път главната тема се появява във форти-
симо. Но дори в този момент, характерът ѝ е тържествено 
– лиричен, за разлика от значително по-агресивната като 
звучене във фортисимо втора тема. Следва кратка промя-
на на темпото – единствената такава за частта. Кодата има 
свой собствен характер, перманентно повтарящият се ка-
денциращ момент от първата тема тук търпи изгражда-
не, което ни подсказва приближаващия край. Последното 
проявление на основния мотив преминава в ритмичен мо-
дел, познат ни от акомпанимента в началото на частта на 
втората тема, без обаче самата тема да прозвучи и води до 
логично разрешение и завършване на частта. 

При внимателен преглед можем да установим, че 
основното развитие във втората част е на нейната главна 
тема, която цялостно или частично преминава през мно-
жество вариации, докато върху втората тема има осъщес-
твени само две вариации. очевидно вниманието на Бето-
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вен е било съсредоточено в основния мотив, което може 
да се види и от неговите скици, които той е променял в 
продължение на почти осем години. Впрочем, някои от 
идеите му за развитието на първата тема не са били не-
пременно по-лоши от финалния вариант, който познаваме 
днес. В един от случаите мисълта му дори е отишла към 
менует – обозначението на темпото е било Andante quasi 
menuetto. Интересен факт е, че тази подсказана танцу-
валност е изведена на преден план чрез темпа и щрихи в 
интерпретацията на диригента Пааво Йерви, която срав-
нена, например, със значително по-тежкото протичане на 
музикалната фраза при Серджу челибидаке и особено 
при неговия ментор Вилхелм Фуртвенглер, показва как 
едно произведение може да бъде променено почти до не-
узнаваемост само от интерпретацията на диригента. 

основната тема в скиците на автора също звучи по-
различно от финалния вариант:

очевидно, това не го е задоволило и темата е претър-
пяла различни корекции. Долният пример я показва вече 
почти идентична с финалната версия:

оттук до финалната версия пътят е кратък. В следва-
щи варианти е добавен точкуван ритъм и е променен на-
чалният ауфтакт. И така, интересно е да знаем, че тази 
част, която за днешните хора, живеещи в забързани вре-
мена, е едва ли не преходна, е била изключително важна 
за композитора, факт, който се доказва и от 14-те вариан-
та на откриващата тема в неговите скици.

третата част на симфонията, в триделна форма, ко-
ято представлява не типичния за времето на класиката ме-
нует, а скерцо – едно от нововъведенията, които Бетовен 
прави в жанра още в своята Втора симфония. Всъщност, 
различни музикални критици смятат, че тази част трудно 
може да се разглежда като пълноценно скерцо, а по-скоро 
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като широко развит преход към финала на симфонията. 
В тяхна подкрепа е и отсъствието на богат тематичен ма-
териал. Интересна допълнителна подробност е, че след 
премиерата авторът реално съкращава почти половината 
от частта.

И така, скерцото започва сякаш без излишни пре-
дисловия със своя основен мотив в ниския щрайх, в ос-
новната тоналност до минор.

Музикалната история на този мотив може да бъде 
проследена обратно до Волфганг Амадеус Моцарт, от ко-
гото Бетовен се е възхищавал. Известният музиколог Гус-
тав Нотебом� е забелязал още през ХІХ век, че ако срав-
ним началото на третата част на симфонията на Бетовен 
с началния мотив на финалната част на 40 симфония от 
Моцарт, няма как да пропуснем идентичните интервали:

Интересно е също, че Бетовен е имал размисли, дали 
да започне директно с основната  мисъл, както започват пре-
дишните две части на симфонията или първо да подготви 
слушателя, преди да представи идеята си. В някои от скици-
те му виждаме, че той е разсъждавал над този въпрос:

Други от неговите скици показват, че сред възмож-
ните начала за частта е фигурирал и съвършено различен 
мотив, от който той се отказва в последствие, но не из-
цяло, защото под леко различна форма, все пак го вписва 
по-нататък в музикалното развитие на частта. отговорът 
на ниския щрайх идва от цигулките, подкрепени от дърве-

� Martin Gustav Nottebohm (1817 – 1882) – немски музиколог и 
композитор, дългогодишен изследовател на оригналните скици на 
Бетовен, автор на поредица книги за неговото творчество.
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ните духови инструменти. Авторът е изписал преди крат-
ката фермата и poco ritardando, което се интерпретира от 
различните диригенти по най-разнообразни начини. тук е 
редно да спомена един особен момент от визията на Бето-
вен за това скерцо. Принципно скерцото в една симфония 
е сравнително бърза част със светъл и изявен ритмичен 
характер, нещо, което се предполага и от наименованието 
– скерцо означава шега. този първи мотив на частта, оба-
че, не само е в минор и с предписание легато, но и също 
така никога не се появява в динамика, различна от пиа-
нисимо или пиано, което на практика създава една мис-
териозна атмосфера, далеч от представите за шеговитост. 
След леко разширено повторение на мотива, слушателят 
си задава въпроса, как е решил композиторът да продъл-
жи развитието.

И в този момент разбираме, че въвеждащият мотив е 
бил единствено средство да бъдем подготвени (или по-ско-
ро да бъдем изненадани) за появяването на бляскава тема 
във фортисимо, изпълнена в унисон от валдхорните.

Бетовен е използвал две валдхорни в своята Пета 
симфония, но различни диригенти, най-известен пример 
от които е Херберт фон Караян, са дублирали инструмен-
тите в различни части от произведението и в изпълнени-
ето на Берлинската филхармония, под ръководството на 
фон Караян, този мотив звучи още по тържествено и тре-
вожно, изпълнен в унисон от четири валдхорни.

онова, което няма как да не забележим също така е 
ритмичната фигура, която препраща директно към темата 
на съдбата от първата част. 

Интересна допълнителна подробност е, че Бетовен 
се отказва от типичното за времето разделение на скер-
цото в две части със собствени повторения. триото е 
фугато в до мажор, започващо отново с ниския щрайх, с 
нова тема, в динамика форте, с постепенно добавяне на 
различните инструментални групи, изградено в контра-
пунктична текстура. След няколкократни повторения с 
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различни тематични и щрихови изменения, мотивът се 
представя за последен път от флейтата, подпомогната от 
останалите дървени духови инструменти и с низходящо 
движение връща в скерцото.

След видими промени в началния мотив, чието пов-
торение е поверено на фагота, подкрепен с пицикати в 
челите, се появява отново съдбовният мотив, този път 
обаче в пианисимо, започнат от кларинет, продължен от 
цигулки и обой, запазващ през цялото време новия мис-
тичен характер в тази звучала грандиозно и тревожно в 
началото на частта музика. тук има и предизвикателство 
към диригентите, заложено в украшенията на струнните 
инструменти, защото както може да се чуе в различни ин-
терпретации, не всички диригенти следват правилата на 
класическия период и можем да чуем както случаи, в ко-
ито форшлазите се изпълняват преди времето (откъдето и 
идва името на украшението), така и изпълнения, в които 
форшлагът е изпълнен за сметка на основния тон. 

След кратка игра между двата мотива непрекъснато в 
динамика пианисимо, няколкократно напомнено от автора 
(sempre pianissimo), се стига до кодата, където се появява 
нетипично за времето пианисимо и върху лежащ тон на 
щрайха тимпаните започват с известния ритмичен модел 
на съдбата, който преминава в остинатен ритъм, докато 
цигулките провеждат, отново в пианисимо, за последен 
път първия мотив на частта, постепенно сменящи регис-
търа, наслагващи напрежение, за което подпомага и кре-
счендото в последните осем такта на частта и добавените 
във финалното изграждане духови инструменти. Цялото 
това изключително не само за своето време изграждане 
води до експлозия във фортисимо, която бележи началото 
на четвъртата част и поредната малка „революция“ на Бе-
товен, състояща се в добавените пиколо, контра-фагот и 
тромбони във финала на симфонията. трябва също да се 
отбележи, че преминаването в attacca в следващата част е 
изключително рядко срещано по времето на класицизма.

„Рer aspera ad astra“
Четвъртата част започва като кулминационен мо-

мент от прехода в края на третата част и е в до мажор, спо-
ред някои – необичаен избор за Бетовен, понеже основна-
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та тоналност на симфонията е до минор и според тради-
циите на епохата се очаква и финалът да бъде в основната 
тоналност. Всъщност, колкото и странно да изглежда, 
предвид характера на Бетовен, повечето му произведения 
са в мажорни тоналности, има само две симфонии (Пета 
и Девета) и един концерт за пиано (трети) в минор. Пове-
чето му сонати също са в мажорни тоналности, две впе-
чатляващи изключения са по-късните му сонати – оп. 90 
и оп. 111, които не се подчиняват на традицията не само с 
преминаването от основния минор в мажорна тоналност, 
но и нарушават типичната структура и са двучастни. тре-
тият клавирен концерт, който подобно на Пета симфония 
е в до минор, спазва традицията и последната му част е 
в основната тоналност. По различен начин стоят нещата 
с двете му минорни симфонии – и Петата, и Деветата за-
вършват в мажор, като в Девета последната част започва 
в основната тоналност и едва с появата на темата, превър-
нала се днес в химн на Европа, тоналността се трансфор-
мира в мажор, докато последната част на Пета симфония 
започва от самото начало с абсолютно ясно изразен три-
умфален мажор. Двете симфонии са революционни и по 
други причини – при Петата за първи път в жанра сим-
фония се включват тромбони, пиколо и контрафагот, а в 
Деветата революцията е още по-голяма, с включването на 
хор и четирима солисти – толкова нестандартен подход, 
че не е бил повторен до 1895, когато Малер последва при-
мера на Бетовен и включва в последната част на своята 
Втора симфония хор и солисти (сопран и алт).

Петата симфония се явява в смисъла на горенапи-
саното пионер и впечатлява с нетипичната за времето 
трансформация на основната минорна тоналност в мажор 
в последната част. Според самия Бетовен (цитат от кни-
гата Beethoven: The Man and the Artist, as Revealed in His 
Own Words2) „Мнозина твърдят, че минорно произведе-
ние следва да завършва в минор. Не! След тъгата следва 
радост, след дъжда – слънце“. Важно е да се спомене, че 
Бетовен съвсем не случайно е използвал израза „тема на 

2 Kerst, Friedrich, Henry Edward Krehbiel. New York: B. W. Huebsch, 
1905; New York: Dover Publications, 2011.
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съдбата“. Като истински хуманист, той е бил от хората, 
вярващи в силата на човека и способността му да израс-
тва и за него тази симфония представлява точно откъсва-
нето на човешкия дух от оковите на предразсъдъците и 
борбата за израстване. В този смисъл развитието на сим-
фонията от трагичен минор към утвърждаващ мажор е 
съвсем естествено за неговите идеи и въжделения.

Променената тоналност и добавените нетипични за 
времето инструменти не са единственото бягство от тра-
дицията в тази част. очевидно авторът се е старал да съз-
даде финал, балансиращ на първата част – по дължина, 
съдържание и тематика. По-късно той развива тази своя 
идея до крайност в Девета симфония. Дотогава първи-
те части на симфониите от епохата са били водещите и 
най-запомнящи се от публиката. Бетовен е първият ком-
позитор, който се опитва, при това успешно, да промени 
баланса и да придаде по-голямо значение на финалната 
част. До този момент единствено в 41 симфония на Мо-
царт има радикални нововъведения в последната част, но 
дори и в тази симфония идейният център на произведени-
ето е първата част. 

тържествеността и победния ход на светлината срещу 
тъмнината (мажорът срещу минора, човешката същност 
срещу съдбата) Бетовен постига с типичен „военен“ рит-
мичен елемент – маршовост на звученето. По-късно той 
ще използва този похват и при последната си симфония. 

частта е в особена сонатна форма, с четири теми (1 
тема – такт 1, 2 тема – такт 26, 3 тема – такт 46, 4 тема 
– такт 64). Интересна подробност е засиленото използва-
не на триоли  в третата тема, което е скрито напомняне на 
основния за симфонията мотив: 

След продължаващата 85 такта експозиция, която е 
с типичния за сонатната форма знак за повторение, след-
ва разработката. Интересно е, че знакът за повторение на 
експозицията се възприема от различните диригенти по 
различен начин. Докато много интерпретатори, между ко-
ито Кристиян тилеман, Дейвид Грейлсамър или Дейвид 
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Зинман, известен и с много артикулираното си изпълне-
ние на Пета симфония, приемат означението като воля 
на композитора и се съобразяват с него, то други, като 
например Херберт фон Караян, Карл Бьом или Бернард 
Хайтинг, приемат повторението като типичната за време-
то практична необходимост слушателят да запомни те-
мите преди да се премине към разработката и съответно 
прескачат директно към следващия дял от частта.

В разработката, в процеса на изграждане на кул-
минацията, Бетовен използва във валдхорни, тромпети 
и тимпани познатия „съдбовен“ ритмичен модел от три 
кратки и една дълга нота, с което отново подсказва за 
битката на човека със съдбата (такт 124 – 131). Цялото из-
граждане достига до доминантен сол мажор във фортиси-
мо и тук следва поредната изненада на Бетовен – втората 
тема от третата част (със „съдбовния“ ритмичен модел), 
в до минор, този път проведена в пианисимо от щрайха 
с помощта на дървените духови инструменти и валдхор-
ните. Впрочем, макар и необичаен ход, това не е съвсем 
ново явление в историята. Подобно вмъкване на тематика 
от третата част във финала може да се види и при 46-а 
симфония от Хайдн, създадена 30 години преди Петата 
на Бетовен. този изненадващ дял завършва със силно ди-
минуирано, в сравнение с третата част, изграждане, което 
води до нова до мажорна експлозия в оркестъра, отбеляз-
ваща началото на репризата. 

Репризата следва правилата на жанра, като красиви-
ят фа диез от 36 такт е заменен в аналогичния момент в 
244 такт с фа бекар, което, както е типично за времето, 
води след себе си до промяна на тоналността на третата 
тема от доминатната в експозията сол мажор, в утвържда-
ващата се в репризата тоника. Следва огромна кода от 126 
такта. тази изненадваща дължина на кодата променя ба-
ланса на частта, оттам и на цялата симфония, добавяйки 
допълнителна тежест на значимостта на човека в борбата 
му със съдбата. 

В кодата можем да видим в нова светлина темите 
от частта, като особено интересна е трансформацията на 
втората тема (такт 319), която тук Бетовен разработва по 
нов начин и с добавени мотиви от четвъртата тема. Ав-
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торът добавя чуваемост чрез собствена мелодична линия 
и на пиколото и с ярко акселериране на темпото дости-
га до финалното престо в до мажор (такт 364), базирано 
основно на четвъртата тема. Въпреки еуфоричността на 
музиката, при по-внимателно слушане, в басите може да 
се чуе тематичният ритъм на съдбата, който е отсъствал 
при нормалното протичане на темата:

Все пак Бетовен е един от най-големите херолди 
на хуманизма в музиката и като такъв се постарава да 
не остави никакви съмнения за изхода на битката минор 
– мажор /тъмнина – светлина/ съдба – човек. Симфонията 
завършва с фанфарното появяване на първата тема от чет-
въртата част и дълго наслагване на поредица до мажорни 
акорди, утвърждаваща победата на човека над съдбата. 

Пета симфония е впечатляващо творение на човеш-
кия гений. Във времето тя наистина се превръща в сим-
вол и става любима и на музиканти, и на публика. Споме-
ни на слушатели от изпълнението ѝ през 1844 разказват 
за истерия в залата, хора, които не могат да понесат не-
очаквано мощното звуково послание, припадъци, викове 
за предизвестяването на Апокалипсиса и прочие. Според 
някои музиколози първият цялостен запис на симфонич-
но произведение в историята е именно Петата симфония 
на Бетовен – през 1913, в изпълнение на Берлинската 
филхармония под диригентството на Артур Никиш. Дру-
ги смятат, че първият цялостен запис на симфония е от 
1910, пак в Берлин, с диригента Фридрих Карк, отново 
Петата на Бетовен. 

През 1977, когато се изстрелва първата космическа 
сонда „Вояджър“, на нея се намира златна плоча с най-
големите постижения на човечеството и сред тях е първа-
та част на Петата симфония на Бетовен, в изпълнение на 
Лондонския оркестър Филхармония, под диригентството 
на ото Клемперер. Симфонията е станала толкова сим-
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волична и разпознаваема, че дори ритъмът на главния ѝ 
мотив е използван в морзовата азбука за буквата V, която 
представлява римското число 5.

Днес има стотици записи на Петата на Бетовен. Едва 
ли съществува оркестър, който да я няма в репертоара си, 
а диригентите се съревновават да изведат идеята, зало-
жена зад брилянтната музика в своите изпълнения. Ня-
кои дори записват симфонията няколкократно, давайки 
ни възможност да видим и еволюцията на тяхната гледна 
точка през годините. Вероятно най-известен такъв при-
мер е Херберт фон Караян, който я записва пет пъти в 
рамките на 40 години. чрез различните записи ние можем 
да откроим и няколко различни течения в диригентската 
интерпретация. Някои диригенти се стараят да придадат 
подобаваща тежест и романтичен поглед към симфония-
та, което се отразява и на темпата, които са по-бавни от 
предписаните. това течение вероятно започва с Вилхелм 
Фуртвенглер и продължава през годините и до днес, като 
измежду най-ярките негови представители можем да спо-
менем Бруно Валтер и Серджу челибидаке. Други търсят 
повече енергията и движението в музиката и съответно 
темпата при техните изпълнения са значително по-бързи. 
Символ на това течение е Артуро тосканини, а като при-
мери за други ярки изпълнения с този характер могат да 
бъдат посочени Херберт фон Караян, Пааво Йерви или 
Дейвид Зинман. Някои диригенти, като Мирга Гражините 
тила, стигат дори до крайности, в стремежа си да изкарат 
максимално енергичния потенциал на симфонията. Без 
да бъдат на всяка цена причислявани към дадена идей-
на школа, впечатляващи са също записите на диригенти 
като Карлос Клайбер, Ерих Клайбер, Ленард Бърнстейн, 
Джордж Сел, Рафаел Кубелик, Клаудио Абадо, Рикардо 
Мути или Пиер Булез. Има и едно интересно течение, 
което търси звученето на музиката така, както е било по 
времето на Бетовен. Видни негови представители са Род-
жър Норингтън, Джон Елиът Гардинър и Николаус Хар-
нокурт. от младата диригентска генерация особено ин-
тересен е погледът на теодор Курентцис. Истината е, че 
това произведение е толкова гениално, че всеки един ди-
ригент би могъл да остави своя собствен почерк, без това 
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по никакъв начин да навреди на посланието на Бетовен. 
Различни композитори цитират Петата на Бетовен в 

свои произведения. особено интересно е преплитането ѝ 
с мамбо от Акира Миягава и Перез Прадо, като това съв-
сем не са единствените примери за смесването ѝ с други 
жанрове. Музиката ѝ е любима и на кино индустрията, 
използвана е в десетки сериали и филми, последният от 
които – Хелбой. Версии на Петата издават и изпълните-
ли от съвременните популярни жанрове (поп, рок, метал, 
рап). 

Симфонията на Съдбата наистина се превръща в 
символ на борбата за развитие и извисяване на човека. 
Днес тя е едно от малкото произведения, които могат да 
бъдат безпогрешно разпознати както от музиканти, така 
и от хора, които никога в живота си не са стъпвали в кон-
цертна зала. С това свое постижение Лудвиг ван Бетовен 
успява да предизвика съдбата и да запише името си зави-
наги в аналите на човешката история.

Йохан Щефан декер (1784 – 1844)
Бетовен, рисунка, 1824
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Д-р Поля Паунова-Тошева
Дописен член на БАНИ
НУМтИ „Добрин Петков“ – Пловдив

Бетовен в РеПеРтоАРА
нА доБРин ПетКов

Идеята за този текст се роди спонтанно, продикту-
вана от няколко причини, дали тласък за реализацията на 
словесното изложение: първо, личният ми интерес към 
творческата личност на един от най-легендарните бъл-
гарски музиканти – диригентът Добрин Петков; второ, 
дългогодишната ми професионална принадлежност към 
институцията, която вече двадесет и пет години с гордост 
носи неговото име – Националното училище за музикал-
но и танцово изкуство „Добрин Петков“ в Пловдив; трето, 
внушителния брой изпълнения и неизменното присъствие 
на всички основни симфонични произведения на Лудвиг 
ван Бетовен в концертния репертоар на Добрин Петков; 
четвърто, един доклад на Добрин Петков за Бетовен, из-
несен през 1967 в София в рамките на цикъла лекции на 
Съюза на музикалните дейци „Проблеми на музикална-
та интерпретация“�, публикуван по-късно в сборник със 
същото заглавие. тук следва да отбележим, че сред всич-
ки статии, доклади, научни съобщения, лекции, интервю-
та, писма и приветствени слова, съставляващи архива с 

� Виж: Проблеми на музикалната интерпретация (сборник с тру-
дове, статии и доклади от няколко поколения български музикан-
ти). Съст. Слав Кожухаров, София: Наука и изкуство, 1970.
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публицистичното наследство от Добрин Петков, други 
самостоятелни изследвания с научна стойност за творци 
от световната музикална класика, освен посочения труд 
за Бетовен, не се откриват.

Безспорно това са факти, които убеждават, че сим-
фоничното творчество на Бетовен заема изключително 
важно място в творческия свят и забележителната дири-
гентска кариера на Добрин Петков2.

Във времевите граници на професионалната дири-
гентска кариера на Добрин Петков (1947 – 1986), от общо 
1032 изнесени симфонични концерти и оперни спектакли 
в България и чужбина, изпълнените опуси от Бетовен са 
226, или казано с езика на статистиката – Бетовеновата 
симфонична музика обхваща 20% от целия концертен ре-
пертоар на Добрин Петков. 

В Приложение 2 е поместен подробен списък на 
всички изпълнения на Добрин Петков на симфоничните 
произведения от Бетовен по дати, място на изпълнение и 
оркестър3. Видно от този хронологичен опис е, че Бетове-
нови симфонични творби присъстват в програмите през 
всички концертни сезони в 40-годишната диригентска ка-
риера на Маестрото. Интерес предизвиква и наблюдени-
ето относно броя на изпълненията на отделните произве-
дения. И макар, че в по-голямата си част интерпретациите 
са сравнително балансирани като брой изпълнения, циф-
рите все пак са различни. В този смисъл смеем да твър-
дим, че причините са както външни обстоятелства, така 
и съображения, чисто субективни, свързани единствено с 
личните предпочитания на Маестрото към дадена творба, 
с неговите вътрешни творчески нагласи и потребности.

Сред симфониите на Бетовен се откроява седмата, 
която присъства в 47 концертни програми, в това число и 
изнесени в чужбина. 11 изпълнения има Петата симфо-

2  Виж по-подробно в Приложение 1.
3 По библиографията и репертоарния списък на концертите на Доб-
рин Петков, изработени от Милка Миладинова, публикувани в: „За 
Добрин Петков“. Съст. Лазар Николов. София: „Пет плюс“, 1994 и  
„Добрин Петков. Възгледи и спомени“. Съст. Боряна Александро-
ва. София: „тЕРГУМ“, 2008.
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ния, 9 – симфония „ероика“, а между 6 и 8 са изпълне-
нията на останалите симфонии, с изключение на Първа-
та, която срещаме само в една концертна програма. Бих 
изтъкнала обаче деветата симфония, която по обектив-
ни и понятни причини се изпълнява по-рядко, в репер-
тоара на Добрин Петков присъства с 4 изпълнения, при 
това с два различни хорови състава, както и с докумен-
тални записи от концертите. от оркестровите увертюри 
най-многобройни са изпълненията на „егмонт“ – общо 
13 и на „Леонора“ № 3 – общо 10. Внушителен е броят 
на изпълненията на соловите инструментални концерти 
на Бетховен, сред които се открояват Петият клавирен 
концерт – с 39 изпълнения, Концертът за цигулка – с 
24 изпълнения, Четвъртият клавирен – със 17 изпъл-
нения и третият клавирен – с 13 изпълнения. особено 
важно е да отбележим, че тези многобройни интерпре-
тации се дължат на факта, че през разглеждания период 
българската музикална култура и изпълнителско изкуст-
во се гордеят с изключително много на брой изтъкнати 
концертиращи инструменталисти и че Добрин Петков 
на практика е работил в творческо сътрудничество, в по-
вечето случаи многократно, с всички тях – пианистите 
трифон Силяновски, Юри Буков, Антон Диков, Николай 
Евров, тамара янкова, Люба Енчева, Милена Моллова, 
тео Мусев, Иван Дреников, Стела Димитрова и др., ци-
гуларите Петър Христосков, Любомир янков, Георги Ба-
дев, Дина Шнайдерман, Стойка Миланова, Дора Иванова 
и др., с Леонид Коган, Хенрих Шеринг и редица други 
чуждестранни солисти.

Заинтригувани от всички тези констатации, съвсем 
естествено е да насочим вниманието си и да потърсим 
личните наблюдения, разсъждения, анализи и изводи 
на един от най-значимите български диригенти относно 
музиката, светоусещането, художествено-образния свят, 
стила и, разбира се, интерпретацията на Бетовеновото 
музикално наследство, в частност – неговото симфонич-
но творчество.

Безспорно, изначалният и най-непосредствен 
въпрос, който е еднакво важен както за слушателя, така и 
за твореца-интерпретатор е: Какво казва композиторът на 
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хората и как го казва? 
от този въпрос тръгва и Добрин Петков в горецити-

раното негово изследване, разглеждайки щателно пробле-
матиката в творческия процес и произведенията на Бето-
вен в контекста на класическото музикално наследство и 
проблемите на музикалната интерпретация, а именно – от 
какъв произход всъщност е съдържанието на Бетовено-
вата музика и какъв е начинът му на изразяване в изкус-
твото.

така разгледаните проблемите засягат всички ос-
новни компоненти в музиката и творчеството на Бетовен, 
които, съотнесени към една обща взаимовръзка по отно-
шение на музикалната интерпретация, водят до следното 
твърдение на Добрин Петков: „Бетховен споделя с хора-
та само най-прости, но същевременно най-значими и дъл-
боки истини. Той работи изключително с квинтесенция-
та на човешките чувства, мисли и проблеми, не допуска 
никога тя да бъде размътена от усложнени усещания, 
заплетени разсъждения или кръстосана проблематика. 
При него съдържанието е ясно, некомплицирано. И това 
избистрено съдържание той излива в максимално опре-
делени форми. Начинът му на изказване е суров и прям. 
Логиката на мисълта – неумолима, а архитектурата, т. 
е. формалната постройка, блести от съвършенство“4.

Въпреки ограниченията, които налага формата на 
научния доклад, с присъщата му безупречна прецизност, 
яснота на мисълта и ерудиция, Добрин Петков ни пред-
ставя едно изчерпателно изследване, което, макар и без 
подробни структурни анализи на произведения, разкрива 
в пълнота същността на музиката на композитора, а оттам 
и способите за преодоляването на най-трудния процес в 
тоновото изкуство – пътя от творческите представи на 
музиканта-изпълнител към дълбините на мисловността и 
светоусещането на твореца-автор.  

По отношение на музикалния изказ Добрин Петков 
изтъква като особено важна характеристика Бетовенова-
та невероятна лаконичност, неговия често пъти брутален 

4 Петков, Добрин. Бетховен. Доклад. – В: „Проблеми на музикалната 
интерпретация“..., с. 227.



292 ПоЛя ПАУНоВА-тоШЕВА

изказ, но затова пък страховит и пределно властен по въз-
действие. „Отърсил се навреме от „елегантните“ влия-
ния на тогавашна Виена, Бетховен доизбистря собствен 
суров и прост начин на изказване, притежаващ макси-
мална вътрешна сила и пределна външна яснота“5. 

Въпросът за лаконичността е съотнесен и разгледан 
и във връзка с националната принадлежност на компо-
зитора: „Бих наблегнал особено подчертано, че Бетховен 
далеч не е чист немец. Факт, който довежда до начин 
на мислене и изразяване в изкуството, твърде различен 
от този на типичните германци, като например Брамс, 
Вагнер или Рихард Щраус. Тези характерно немски ком-
позитори проявяват доста често склонност към разли-
ване на мисълта и израза, за разлика от невероятната 
Бетховенова лаконичност“6. По въпроса за съдържани-
ето и формата в произведенията на Бетховен изследва-
нето насочва вниманието ни към уникалния талант на 
композитора винаги да бъде различен, към умението му 
да създава съвършено различни по замисъл и постройка 
произведения. „Тази негова (на Бетховен – бел. а.) дар-
ба, която не наблюдаваме в подобен размер почти при 
никой друг композитор, живял до днес“7. Способност, 
която според Добрин Петков се дължи на обстоятелство-
то, че винаги в основата на новата творба лежи някаква 
нова музикална идея, някакъв нов емоционален замисъл 
и съобразно с това авторът започва да търси такива теми 
и начин на разработка, които единствени са в състояние 
да отговорят на новия замисъл. този именно специфичен 
и уникален маниер в творческия процес на композито-
ра изисква от изпълнителите особена взискателност за 
постигане на абсолютна логика при интерпретацията на 
конкретната музикална творба. „Това, което всъщност е 
най-трудното при интерпретацията на който и да е ав-
тор, при Бетховен стои особено подчертано на преден 
план – интегралният поглед върху произведението да не 
позволява самоцелното изтъкване на отделни елементи, 

5 Пак там, с. 225.
6 Пак там, с. 220, 221.
7 Пак там, с. 224.



293БЕтоВЕН В РЕПЕРтоАРА НА ДоБРИН ПЕтКоВ

а да обединява всичко в дълбоко логично цяло, различно от 
това на другите произведения. Едва тогава се получава 
големият резултат – творбите му зазвучават наистина 
всяка една в своя неповторима атмосфера“8.

Като допълнителен фактор, подпомагащ правилното 
схващане на съдържанието, развитието и логиката на Бе-
товеновата музикална форма, в изследването са посочени 
и някои външни художествени влияния, пряко свързани 
с личната творческа нагласа на композитора – неговите 
литературни вкусове и религиозни възгледи. Въпреки, 
че композиторът е познавал добре насоките в развитието 
на литературата по онова време, предпочитани автори за 
него си остават омир, Плутарх и Шекспир – ориентация, 
която, според Добрин Петков, красноречиво потвърждава 
много случаи в Бетовеновата музика, когато композиторът 
е привлечен повече от драматургичното и епичното начало 
и по-малко от поетичното. По същия начин стои въпросът 
и за пантеистичния тип светоусещане при него – проблем, 
разбиран не в смисъла на редуване и съпоставяне на при-
родни картини, а по-скоро в естетиката на едно дълбоко 
философско откровение. Впрочем, както изрично компо-
зиторът е посочил в партитурата на „Пасторалната симфо-
ния“ – „Повече израз, отколкото живопис!“

Специално място в своето изследване Добрин Пет-
ков отделя на проблема за темпото, изтъквайки, че му-
зиката на Бетховен е особено чувствителна по отношение 
на това музикалноизразно средство. „Малко по-бързо и 
тя (музиката – бел. а.) изведнъж губи откъм дълбочина 
и внушителност на израза. Обратно, малко по-бавно-
то темпо кастрира мигновено артистичния ѝ полет и 
я превръща от динамична стихия в сух научен доклад“9 
– констатация, която Добрин Петков извежда като необ-
ходима и основна закономерност за правилния подход 
към Бетовеновата музика, от която обаче биха си позво-
лили да се отклонят само и единствено най-високо талан-
тливите интерпретатори: „Характерни примери в това 
отношение са знаменитите диригенти Кнапертсбуш и 

8 Пак там, с. 225.
9 Пак там.
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Фуртвенглер – за бавни темпа, и Тосканини – за бързи. 
(...) Нека не се забравя, че подобна богата творческа лич-
ност е в състояние изцяло да осмисли странното темпо 
така, че то да зазвучи в момента дори като единствено 
възможно“10. 

По отношение на темпото се натъкваме и на друг 
проблем, пряко засягащ интерпретацията, а оттам и ка-
чествата, уменията и прецизността на интерпретиращия. 
оттук в изследването се изтъква правилото, че изпълни-
телят трябва постепенно да култивира у себе си и да кон-
тролира постоянно едно много изострено чувство за най-
тънки темпови отклонения и нюанси, така, че музиката 
да не изгуби най-същественото си качество – своята оду-
хотвореност. „Няма друг автор, при когото вътрешното 
нюансиране на темпото в една и съща част да е така 
трудно, както при Бетховен. (....) Случва се много рядко, 
едва доловимо е (...) и е необичайно капризно“��. 

Като уникален и особено специфичен проблем се 
третира лиричното у Бетовен – един неминуемо сло-
жен компонент в неговия творчески свят. Изхождайки от 
твърдението, че лиричното и емоционалното начало при 
Бетовен са винаги в услуга на едни по-висши естетически 
намерения, отколкото при типичните композитори – ли-
рици, Добрин Петков изтъква схващането, че при Бето-
вен никога не се касае за самоцелна интимност или заду-
шевност, а за мисъл, одухотворена от емоционален заряд. 
Затова всички моменти от лиричен произход в неговата 
музика трябва да се тълкуват така, че винаги да бъдат 
подчинени на цялостната концепция на съответната твор-
ба. „Бетховеновата лирика е може би най-замислената, 
най-съсредоточената в тоновото изкуство въобще. Тя е 
лирика на човек, в центъра на чиято вътрешна същност 
стои духът, а не душата. (...) Следователно всяко пре-
топляне, всяко неудачно рубатиране, излишно разпяване 
на фразата изместват изцяло смисъла на неговата му-
зика“12. 

10 Пак там, с. 226.
�� Пак там.
12 Пак там, с. 222.
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оценявайки стойността на цялостния поглед върху 
творческата личност на Бетовен, следва да отбележим, 
че в изследването е отделено достатъчно място и на зна-
чението на трите основни творчески периода на компо-
зитора и съответната им общоприета музикалностилова 
характеристика на ранен, зрял и късен виенски период. 
И предвид това, че фактите относно периодизацията на 
неговото творчество отдавна са утвърдени и всеизвестни 
в историческото музикознание, заинтригувани от споде-
лените разсъжденията на Добрин Петков, тук ще акцен-
тираме само върху два момента от неговото изложение. 
„Бетховен се оказва толкова самобитна творческа инди-
видуалност, че успява да легитимира недвусмислено себе 
си още в първите си творби.(....) Нека не забравяме, че 
ако Бетховен се беше самоубил на 32-годишна възраст, 
както явно е имал намерение да направи това около 
приключването на Втората си симфония, ние щяхме да 
отнесем тази творба към „късния Бетховен“ и щяхме 
може би да откриваме в нея много повече дълбочина, 
отколкото забелязваме днес, формално отнасяйки я към 
„ранния Бетховен“13. 

Характеризирайки късното творчество на компо-
зитора като едно от най-странните и сложни явления в 
тоновото изкуство въобще, изтъквайки промените, които 
настъпват в съдържанието, формата и хармоничния език 
в произведенията от късния виенски период и непосредс-
твено следващата го ера на романтизма, Добрин Петков 
подчертава: „Всички тези промени обаче се дължат из-
ключително и единствено на вътрешни причини, на ново 
съдържание, което търси нови форми за външно изявява-
не. (...) Историята на музиката категорично не познава 
до днес композитор, който да е изпитал в такава степен 
щастието на проницателността в бъдещето“14. 

Нека сега засегнем и още един проблем, пряко свър-
зан със заглавието и отчасти със съдържанието на на-
стоящия доклад и да се опитаме да намерим отговор на 
въпроса: Защо в цялостния концертен репертоар на Доб-

13 Пак там, с. 228, 229.
14 Пак там, с. 232.
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рин Петков Седмата симфония се откроява по брой из-
пълнения сред всички останали симфонични творби на 
Бетовен? 

Композирана в края на най-динамичния и всеоб-
хватен творчески период на Бетовен, седма симфония 
е апогеят на поредица от произведения, в чиято основа 
лежат като постулати всички компоненти и основни по-
ложения на Бетовеновата творческа мисъл и музикален 
стил, които разгледахме дотук, в това число и най-суро-
вият, неумолим и драматичен сблъсък – конфликтът меж-
ду човека и съдбата, между живота и смъртта. Конфликт, 
закодиран дълбоко в същността на личността на Бетовен, 
но решен категорично и непоколебимо в музиката на тво-
реца Бетовен. оттук разсъжденията на Добрин Петков за 
мястото и ролята на тази творба в творческия път на ком-
позитора ни дават на практика и най-вероятния отговор 
на поставения въпрос: „...така той постепенно стига до 
идейната концепция за Седма симфония, а по-късно и за 
Девета, където и в двата случая по чисто дуалистичен 
път съпоставя (но вече почти не сблъсква) двете неиз-
менни основни начала – мрака и светлината, суровата 
трагическа неумолимост и френетичната, неизтощима 
човешка радост, чийто първи гигантски изблик наблю-
даваме в Седма симфония. И наистина тук се касае не 
за деликатна, рафинирана радост, а за стихийно отп-
рищено, необуздано първично чувство, едва ли не за дива, 
дионисиевска оргия на веселието, непознаваща мяра и 
насита“15. 

В заключение бихме изтъкнали, че разглеждайки 
Бетовен и неговото творчество през погледа на твореца-
изпълнител и произтичащите от това проблеми на музи-
калната интерпретация, в синтезиран, но същевременно 
задълбочен и обстоен повествователен изказ, Добрин 
Петков ни представя един интересен модел на музико-
ведско изследване, който върви от частното към общото. 
така избраният подход уникалните и специфични белези 
на музикалния стил на композитора да бъдат анализирани 
и коментирани преди всичко като самостоятелно обосо-

15 Пак там, с. 230.
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бени компоненти, слабо обусловени от някакви външни 
фактори, се оказва изключително подходящ и уместен, 
още повече що се касае до проблема за музикалната ин-
терпретация. оттук обективните фактори, по презумпция 
приемани като важни и определящи за формирането на 
Бетовеновия творчески стил, в изследването на Добрин 
Петков остават в известна степен по-настрана. Факт, по-
ради който вероятно в изследването не присъства и про-
блемът за влиянието на историческото време и неговите 
събития (в частност отзвукът от Френската буржоазна ре-
волюция) върху личността и творческия свят на Бетовен.

ПРиЛожение 1
Хронологична справка на професионалната кариера 

на добрин Петков като диригент
1947 – 1949 – диригент в София – ДСо, Со на БНР, АСо
1.10.1950 – 19.09.1955 – Русенски симфоничен оркестър 
1.09.1956 – 31.08.1962 – Пловдивски симфоничен оркестър 
1.11.1962 – 31.12.1969 – Софийска филхармония 
Сезон 1962/1963 – Софийска опера (безвъзмездно)
от началото на 1975 до края на 1986 – 
Пловдивска филхармония 

ПРиЛожение 2
списък на симфоничните произведения от Лудвиг 

ван Бетовен в концертния репертоар на добрин Петков 
за периода 1947 – 1986

 симфония № 1 C dur op. 21 – 1 изпълнение
Пловдивски симфоничен оркестър, 28 май 1962 
(Пловдив).
симфония № 2 D dur op. 36 – 6 изпълнения
Държавен симфоничен оркестър: 3 март 1947; Плов-

дивски симфоничен оркестър: 26 март 1958; Шуменски сим-
фоничен оркестър: 26 май 1961; Софийска филхармония: 13 
май и 8 октомври 1965, 24 октомври 1965(Аквила, Италия).

симфония № 3 „ероика”Es dur op. 55 – 9 изпълнения
Радио оркестър: 13 и 18 ноември 1947; Пловдивски 

симфоничен оркестър: 15 ноември 1956; Софийска филхар-
мония: 10 ноември 1964, 1 и 2 март 1968; Варненска филхар-
мония: 1 февруари  и 2 февруари 1973; Симфоничен оркест-
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ър на БНР: студиен запис, изд. тЕРГУМ, 2005.
симфония № 4 B dur op. 60 – 8 изпълнения
Русенски симфоничен оркестър: 26 декември 1952; 

Пловдивски симфоничен оркестър: 30 май 1958; Софийска 
филхармония: 17 октомври 1964, 8 октомври 1965, 24 октом-
ври 1965 (Аквила), 6 декември 1967 (с документален запис), 
20 ноември 1968, 17 май 1985. 

симфония № 5 c moll op. 67 – 11 изпълнения
Русенски симфоничен оркестър: 29 март 1951, 22, 23, 

28 юни и 3 юли 1951, 30 април 1955; Софийска филхармо-
ния: 9 март 1954, 4 и 14 декември 1967; Пловдивски симфо-
ничен оркестър: 9 януари 1957, 11 юни 1959.

симфония № 6 „Пасторална” F dur op. 68 – 
5 изпълнения
Софийска филхармония: 22 октомври 1964, 2 и 26 ок-

томври 1965 (Аквила), 15 декември 1973 (Будапеща); Плов-
дивска филхармония: 20 април 1966.

симфония № 7 A dur op. 92 – 47 изпълнения
Русенски симфоничен оркестър: 22 и 24 февруари 1952, 

6 март 1955, 28 октомври 1960, 25 април 1969; Пловдивски 
симфоничен оркестър: 7 май 1957, 1 април и 20 декември 
1959, 23 януари, 6 и 11 февруари 1961, 24 април 1963, 24 
април 1975, 8 октомври 1981,  ноември 1981 (Париж, Ек-
слебен, Валанс – Франция); Софийска филхармония: 8 и 9 
ноември 1962, 28 юли 1963, февруари 1964 (Москва, Ере-
ван, тбилиси), март 1964 (Москва, Ленинград, талин, Рига), 
април 1964 (Вилнюс, София, Бергамо, Гренобъл, Лион), 28, 
29 и 30 октомври 1964, януари 1965 (Бейрут, Дамаск), 4 сеп-
тември 1965 (Левкада), 2 октомври 1965, 26 октомври 1965 
(Аквила), 26 февруари 1966 (Гюрси, Франция), 31 март 1966, 
14 март 1967, юли 1967 (Фано, озимо и Агри, Италия), 12 
декември 1973 (Будапеща).

симфония № 8 F dur op. 93 – 6 изпълнения
Русенски симфоничен оркестър: 30 януари и 1 февруа-

ри 1955; Пловдивски симфоничен оркестър: 30 май 1958; Со-
фийска филхармония: 5 ноември 1963, 8 октомври 1965, 24 
октомври 1965 (Аквила). 

симфония № 9 d moll op. 125 – 4 изпълнения
Пловдивска филхармония: с хор „Морски звуци” – Вар-

на, дир. Марин чонев, солисти: Ем. Петреску, М. Кеслер, Ф. 
Диаконеску, Г. Кръснару (Румъния), 21 март и 27 март 1976 
(Русе,  „Мартенски музикални дни”); с хор „Родна песен” 
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– Бургас, дир. Стоян Кралев, солисти: Рос. Белчева, Елв. 
Пушкарова, Д. Беров, К. Динков, 30 и 31 януари.

Увертюра „Кориолан” op. 62 – 5 изпълнения
Софийска филхармония: 18 февруари 1959, 8 октомври 

1964, 13 май 1965; Видински симфоничен оркестър: 8 юни 
1961; Пловдивска филхармония: 20 април 1966. 

Увертюра „Леонора” № 3 op. 72b  – 10 изпълнения
Русенски симфоничен оркестър: 1 и 3 февруари 1951; 

Софийска филхармония: 9 март 1954, февруари 1964 (Москва, 
Баку, Ереван, тбилиси), 17 октомври 1964, 25 януари 1973.

Увертюра „егмонт” op. 84 – 13 изпълнения
Русенски симфоничен оркестър: 3 юли 1954, 19 юни 

1964; Пловдивски симфоничен оркестър: 23 януари, 6 фев-
руари и 11 февруари 1961; Софийска филхармония: 5 април, 
25 май и 18 юли 1963, 13 февруари 1965, 6 декември 1967, 28 
и 29 юни 1970; Пловдивска филхармония: 19 юни 1981.

Концерт за пиано и оркестър № 1 C dur op. 15 – 
2 изпълнения
Софийска филхармония: сол. Киоко танака – 6 март 

1967; декември 1970, Берлин;
Концерт за пиано и оркестър № 3 c moll op. 37 – 
13 изпълнения
Пловдивски симфоничен оркестър: сол. Елка Гюрова 

– 11 февруари 1961, сол. Дора Миланова – 20 април 1966; 
Софийска филхармония: сол. ЕлисоВирсаладзе – февруари 
– март 1964 (Ереван, тбилиси, Москва), сол. Жозе Кахан – 8 
октомври 1964, сол. олга Шевкенова –13 февруари 1965, сол. 
Красимир Гатев – 20 октомври 1967, сол. Стела Димитрова – 
27 октомври 1977; Симфоничен оркестър на БРТ: сол. олга 
Шевкенова – 14 март 1967; Видинска филхармония: сол. А. 
Хинчев – 17 май 1972, сол. Гина таскова – 9 април 1974.

Концерт за пиано и оркестър № 4 G dur op. 58
– 17 изпълнения
Русенски симфоничен оркестър: сол. Юри Буков – 4 

октомври 1953, сол. Стела Димитрова – 17 май 1974; Плов-
дивски симфоничен оркестър, сол. Алис Апрахамян – 7 май 
1957, сол. Иван Дреников – 20 януари 1976, 27, 28 септември 
и 14октомври 1979, сол. Антон Диков – 28 май, 5 юни 1981 и 
29 септември 1983; Софийска филхармония: сол. Юри Буков 
– 5 април 1963, сол. М. Самарджиева – 24 юни 1965, сол. 
Венцеслав янков – 2 октомври 1968, сол. Марио дели Понти 
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– 28 и 29 юни 1970, сол. Люба Енчева – 18 март 1971.
Концерт за пиано и оркестър № 5, „императорът”,
Es dur op. 73 – 39 изпълнения
Софийска филхармония: сол. Вера Бонева – 9 март 

1954, сол. Мария Гринберг – 18 февруари 1959, сол. Миле-
на Моллова – 1 февруари 1962, сол. Юри Буков – 5 април 
1963, сол. Антон Диков – 15 април 1964, 27 февруари 1969 
и 16 януари 1975, сол. Николай Евров – 17 октомври 1964, 
6 декември 1967, 25 август 1969, 27 април 1971 и 24 февру-
ари 1972, сол. Жан-Бернар Помие – 8 и 15 март 1965, сол. 
Рудолф Керер – 13 май 1965, сол. тео Мусев – 21 юни 1965, 
сол. тамара янкова – 10 февруари 1966 и 27 април 1967, сол.  
Божидар Ноев – 25 януари 1973; Пловдивски симфоничен ор-
кестър: сол. Минка Русчева – 30 май 1958, сол. Светла Про-
тич – 23 януари 1961, сол. Елка Гюрова – 6 февруари 1961; 
Пловдивска филхармония: сол. Антон Диков – 11 и 14 ноемв-
ри 1976, 12 април 1984, сол. Божидар Ноев – октомври 1978 
(Бялисток, Лодз и чехословакия), 24 септември 1981; Русен-
ски симфоничен оркестър: сол. трифон Силяновски – 12 и 
19 декември 1958; Варшавска филхармония: 18 януари 1968 
(Варшава); Видинска филхармония: сол. тодор Кювлиев – 15 
май 1973; Плевенска филхармония: сол. Донка Куртева – 1 и 
2 юни 1973,  сол. Гина таскова – 28 февруари 1975; Варнен-
ска филхармония: сол. тео Мусев – 3 април 1975; Врачанска 
филхармония: сол. Гина таскова – 16 март 1978; Симфони-
чен оркестър на БНР: сол. Николай Евров, студиен запис, 
изд. тЕРГУМ и БНР, 2003.

Концерт за цигулка и оркестър D dur op. 61 – 
24 изпълнения
Русенски симфоничен оркестър: сол. Леон Суружон – 29 

март 1951, сол. Петър Христосков – 11 и 12 юни 1951; Плов-
дивски симфоничен оркестър: сол. Петър Христосков, 26 и 
27 март 1957, сол. Любомир янков – 12 март 1958, сол. Дина 
Шнайдерман – 23 март 1960, 15 март 1961, сол. Петър Хрис-
тосков – 26 април 1961, сол. Дора Иванова – 28 май 1962, сол. 
Стойка Миланова – 13 ноември 1975, сол. Хенрих Шеринг – 9 
юни 1976, сол. Елмира Дърварова – 7 октомври 1978; Софий-
ска филхармония: сол. Любомир янков – 6 и 8 март 1958, сол. 
Леонид Коган – 7 март 1964, сол. Георги Бадев – 18 декември 
1964, 10 януари 1965 ( Бейрут, Ливан), 16 февруари 1966, 17 
октомври 1966, 4 декември 1967, сол. Дора Иванова – 26 май 
1966, сол. Стойка Миланова – 20 септември 1967; Варненска 
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филхармония: сол. Георги Бадев – 27 октомври 1983.
троен концерт за цигулка, виолончело, 
пиано и оркестър C dur op. 56 – 3 изпълнения
Пловдивска филхармония: солисти Недялчо тодоров, 

Сета Балтаян, Георги Кънев – 3 и 4 април 1980, солисти 
Минчо Минчев, Любомир Георгиев, Марта Деянова – 8 юни 
1982.

Голяма фуга B dur ор. 133 – 3 изпълнения
Софийски камерен оркестър: 27 май 1963, документа-

лен запис, изд. тЕРГУМ, 2005;
Пловдивска филхармония: 14 април 1966; Софийска 

филхармония: 2 октомври 1968.

Минчо Кацаров (1891 – 1953) 
из Бетовеновия цикъл
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Проф. Милена Моллова

Бетовен и АЗ – АЗ и Бетовен

Когато уча и готвя нова програма, нотите ми винаги 
са с мен. Прегръщам си ги и така винаги сме заедно, кога-
то те не са на пюпитъра на рояла. 

така един ден – беше в Швейцария – си носех мал-
кото издание на Сонатите на Бетовен, в твърда подвър-
зия и вече доста поизхабено отвън. Срещу мен вървеше 
възрастна жена и когато ме приближи, много мило ме по-
пита: „Vous etes catholique?“ тя очевидно мислеше, че с 
такава грижа и любов аз нося Библията. Беше права, само 
че аз държах в ръцете си не познатата ѝ Библия, а Библи-
ята на пианистите –  СоНАтИтЕ на БЕтоВЕН. 

1986 година – 40 години концертна дейност. Исках 
да отбележа тази годишнина по някакъв не-стандартен, 
не-обикновен начин. Защото човекът – пианист винаги 
може да направи една рецитална програма и с това да от-
бие номера. Но аз обичам предизвикателствата – защо да 
изкача черни връх, когато мога да се пробвам за Еверест? 
И така реших – 32 Сонати Бетовен, по 4 на концерт, пос-
ледните като много големи – по 2.

Реших, обявих ги и... се уплаших. Дотогава бях сви-
рила и знаех 15-тина сонати.

оставаше да науча останалите –- най-вече оп. 106, 
„Хамерклавир“! 

И започнах. В същото време студентите ми (много 
на брой) получаваха уроците си, концертите ми в Бълга-
рия си вървяха, децата ми – 3 на брой – растяха.

Свирих в Камерна зала „България“. Публика имаше, 
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интерес също.
Много години преди мен проф. тамара янкова из-

свири всичките сонати, не помня как ги беше  подредила. 
Но както и да е било, аз бях решила да ги свиря поред – на 
всеки концерт по 4, на всеки 2 седмици – концерт. Има-
ше моменти, когато доучвах наизуст някоя част следобеда 
преди концерта. Борех се искрено и с голямо желание.

В тези сонати, които бях свирила, откривах много 
нови неща. Какво ли бях гледала преди ? Но всички пиа-
нисти като че ли често недоглеждаме.

Помня като молитва това, което Гилелс казваше 
– „всичко е написано от композитора в нотите, само тряб-
ва да се гледа и изпълнява внимателно и точно“. Колко 
верни бяха тези думи се потвърди по време на участието 
ми на конкурса в Брюксел. там свирих „Валдщайн“ сона-
та. оказа се, че с моето свирене съм предизвикала спор в 
журито. За да се разреши спора с професорите, аз просто 
отворих нотите. И се оказах абсолютно права. А професо-
рите си признаха, че отдавна са се оставили на рутината 
– „така свирят всички“. А нотният текст?

Свирих всичките сонати в София, във Варна, Плов-
див, части от цикъла в Германия, Швейцария, вече и не 
помня къде още...

В първите 4 сонати видях, че те са просто Симфо-
нии, изсвирени на пиано. Например, втората част на Вто-
ра соната – лявата ръка свири характерни контрабасови 
пицикати .

Втората част на трета соната често се свири мно-
го бавно. Но ако точно се прочете темповото означение 
Adagio и че почти цялата част е в шестнайсетини и трий-
сетивторини, а размерът е 2/4 и се мисли на четвъртина, 
движението е осезаемо и в никакъв случай не мудно. Ина-
че става непоносимо бавно и тъпче на едно място.

„Патетична “ соната, например, започва с едно ис-
тинско симфонично Largo преди същинската първа част.

17-та соната, „Бурята “. Изразява се в бързите и точ-
ни триоли в дясната ръка, които трептят и  носят динами-
ката и драматизма, характерни за Първата част .

Звукът при Бетовен е специфичен, различен от всич-
ко, което сме свирили дотогава.това е дълбок, плътен 
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звук, пълен с енергия и драматизъм, но не лишен от пое-
зия – нежна и трогателна. Достатъчно е да си припомним 
бавната част на оп. 106, „Хамерклавир“ – сърцераздира-
телна изповед на Бетовен.

Да погледнем „Прощалната“ соната. Пълна е с емо-
ции, изненади, мъка и радост. чуйте хармониите в самото 
начало – тоника, Доминанта, втурнали сме се и... извед-
нъж безнадежната тоника на шеста степен. Много неща 
казани само в три акорда. А „Валдщайн“ соната ? Бетовен 
изисква странен начин на педализиране в третата част 
– на дълъг и несменяем педал звучат тоника, Доминанта 
и пак тоника в темата. Звучността е ефирна и елегантна.

Бетовен сам озаглавява като „Фантазия“ двете сона-
ти оп. 27 № 1 и № 2. В книгите пише, че с това означение 
иска да подскаже да се свири свободно, почти като имп-
ровизации.

Всяка соната е един различен свят. Например, кое 
прави сонатата оп. 57 Appassionata? Как да вложим в дъл-
гите трайности на първата тема напрежението и вътреш-
ната динамика на appassionata? това е шеснайсетината, 
която задължително трябва да е изключително точна и 
рязка, нали ?

Последните сонати – от оп. 101 до оп. 111, за мен 
са рефлексии на късните квартети – съвършена форма и 
невероятна дълбочина на израз и емоция.

опус 106, Сонатата на Сонатите! Учих я специално 
за цикъла. Като видях темата на фугата – почти цяла стра-
ница – изправи ми се косата. Уплаших се. Първият път 
я свирих наизуст, но после слагах ноти – страхувах се. 
Мисля, че тази соната трябва да се свири цял живот, ина-
че не би могло да се усети и обхване мъдростта на тази 
космическа музика.

Едновременно с трудностите, удоволствието да се 
работят сонатите беше огромно. Всяко започване, всеки 
ден, винаги имаше още нещо ново, и още и още... Неве-
роятно богатство на идеи, хармонии, гласове, фрази, кон-
струкции. (Няма да се намесвам в писанията на теорети-
ците. А и те са ми обещали да не свирят сонатите ми.)

Удоволствието от работата и свиренето на сонати-
те на Бетовен допълвах с многократното свирене на Де-
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сетте сонати за пиано и цигулка, пиано и чело. Свирех 
с чудесни партньори – Дина Шнайдерман, Георги Бадев, 
Александър Илчев, Марио Хосен, Богомил Караконов, 
Ани Атанасова, Мартина Шукан, Лили Кехайова, Алдона 
чисевска и др.

обожавам петте концерта за пиано и оркестър. те 
са симфонии за пиано и оркестър, носят друг блясък към 
съкровищата 32 сонати.

Сигурно пропускам много неща, но нека не забра-
вяме, че аз съм човек свирещ, а не пишещ. А Бетовен 
ме научи да внимавам, да гледам на дълбоко, да търся и 
се радвам и възхищавам на перфектната фраза и форма. 
огромният ми труд е възнаграден с безкрайното удовол-
ствие от работата и контакта с изключителната музика на 
Бетовен.

 

 Антон дитрих (ок. 1797 – 1872)
Бюст на Бетовен, 1821
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Проф. д-р Ромео Смилков 
АМтИИ „Проф. Асен Диамандиев“

оПит въРХУ интеРПРетАЦиЯтА 
нА оПУс 106 нА Бетовен

В периода 2017 – 2020 година постепенно съграж-
дах клавирната соната опус 106 от Бетовен на концертния 
подиум. В настоящия текст представям някои наблюде-
ния върху особеностите на интерпретацията на тази забе-
лежителна творба.

Безспорно клавирна соната „Hammerklavier“ – B dur, 
опус 106 на Лудвиг ван Бетовен е най-мащабната сонат-
на творба на виенския класик. тя е сравнявана с „недо-
стъпните планински масиви, поразяващи със своята вели-
чествена сурова красота“ – „най-високия и непристъпен 
връх“ в творчеството на композитора�. Според Антон Ру-
бинщайн – това е „исполин, колос – соната“, „Девета сим-
фония“ за пиано2. Създадена е през един от най-мрачните 
жизнени периоди на Бетовен – през годините 1817 – 1819, 
когато влошеното здравословно състояние и нарастваща-
та (до почти пълна) глухота тормозят композитора. точно 
тогава, преди навършване на 50 години, Бетовен създава 
изумяващата соната за пиано. 

1 Янкова, тамара. Соната оп. 106. – В: 32 сонати от Бетховен. 
Музикално-естетически и изпълнителски обзор.том ІІ. София: 
Музика, 1982, с. 180 - 221.
2 Рубинштейн, Антон Г. Лекции по истории фортепианной литера-
туры. Ред. и комментарии С. Л. Гинсбурга. Москва: Музыка, 1974, 
с. 53.
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Постепенното изграждане, характерно за творчес-
кия процес върху сонатата, започва след 1817 година. 
Бетовен първоначално замисля двучастен цикъл, подоб-
но на неговите двучастни сонати – например, не много 
отдалечената по време на създаване Соната e moll оп. 90. 
частите са Allegro, последвано от Scherzo. от самото на-
чало сонатата е посветена на покровителя на композито-
ра – ерцхерцог Рудолф, един от тримата видни аристок-
рати, които му осигуряват ежегодна финансова подкрепа. 
„Vivat Rudolfhus“3 – изписва Бетовен под нотния текст на 
началната тематична идея. Идея, която дава тласък на впе-
чатляващо клавирносонатно развитие с богати фактурни 
решения, които изискват ярък концертен стил – паралел-
ни октавови ходове и в двете ръце, дълги трилери (вклю-
чително двойни и тройни трилерови напластявания), ско-
кови последования и акордови редици. 

„Входът в сонатата Hammerklavier – както метафо-
рично се изразява Натан Перeлман – се охранява от двама 
Си-бемол мажорни великани“4. този момент е отбелязан 
и от Нейгауз (в „записките на педагога“, по повод на т. н. 
„предварителен педал“): „…в началото на Сонатата в B 
dur, ор. 106 (…) ти се иска целият въздух още преди това 
да е изпълнен с предвкусването на B-dur-ното съзвучие, 
преди да се раздаде този победен зов“5.

След традиционното повторение на експозици-
онния дял и последващо фугато върху началната въз-
гласова интонация в разработката (Durchfürung), реп-
ризата и вторичната разработка създават широко кла-
вирноконцертно пространство – около 12 минути6. 

3 Fischer, Johannes. Nachwort. – In: Beethoven. Grosse Sonate für das 
Hammerklavier b-dur opus 106. Nach den Quellen herausgegeben von 
Johannes Fischer. Leipzig: Edition Peters, S. І. 
4 Перелман, Натан. В классе рояля. Короткие рассуждения. Ле-
нинград: Музыка, 1975, с. 47.
5 нейгауз, Генрих. За изкуството на клавирното изпълнение (за-
писки на педагога). Прев. от руски Константин Ганев и Снежана 
Барова. София: Наука и изкуство, 1962, с. 169.
6 Според Н. Андриянов сонатна форма (в клавирните сонати, сим-
фониите), която съдържа втора разработка след реприза на експо-
зицията, идва под влияние на първата част на инструменталните 
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Разбираемо е, че композиторът добавя неголямо, но 
искрящо от контрастни съчетания Скерцо, отново в B 
dur, което трае малко над 2 минути. При последяването 
на генезиса на опус 106 става ясно, че първоначално 
композиторът го оформя в този вид – това е двучастна 
Соната, изпратена на мецената, на когото е посветена 
(17.ІV.1818). В писмо от лятото на 1818 Бетовен пише 
до Карл черни: „В момента пиша една Соната, която 
ще бъда най-голямата ми“7. Може би по същото време 
или малко по-късно Лудвиг ван Бетовен започва създа-
ването на най-пространното свое Adagio за пиано във 
Fis dur. Започва и осмисляне на идеята за включване на 
тези страници в сонатната конструкция в B dur. В ски-
ците на манускрипта се вижда как над Adagio sostenuto 
е фиксирано с арабска цифровка 3 – трета част. По-къс-
но тя е поправена с указание „втора част“, а Скерцото 
(Scherzo) става трета част. И сега, след 100 години, има 
изпълнители (и редакции), които така подреждат сред-
ните части на опус 1068. В пълното лондонско издание 
(и във всички останали) композиторът оставя за финал 
последование от Интродукция и Фуга (Allegro risoluto). 
той съзнава, че създава най-дългата клавирна фуга в 
своето творчество, за навлизането на която е необходи-
ма подготовка – преход, интродукция около 2 минути. 
Самата тройна фуга е около 12 минути и естествено 
рамкира структурирането на цикъла – кореспондира 
с началното 12-минутно Allegro. Създава се огромно 

концерти на Бетовен. В зависимост от това дали във втората раз-
работка се реализира с нетъждествено развитие на тематичния 
материал спрямо първата разработка или първата разработка се 
репризира вариантно (със съкращения), съответно се говори за 
сложна рондо-сонатна форма или за сонатна три-петделна форма. 
Вж. Андриянов, Николай. Сонатната форма в първата част на инс-
трументалните концерти на Лудвиг ван Бетовен. За някои аспекти 
на сонатността. В. търново: Фабер, 2009, с. 327 – 330. 
7 Fischer, Johannes. Nachwort..., S. ІІ.
8 Ред на частите в изданието под редакцията на Johannes Fischer: 
Allegro; Adagio appassionato e con molto sentimento; SCHERZO As-
sai vivace – Presto – Prestissimo – Tempo І; INTRODUZIONE Largo 
– Allegro – Allegro risoluto. Fuga a tre voci con alcune licenze.
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клавирно пространство – четиричастна соната с общо 
времетраене 48 минути. 

При интерпретационното запознаване с многочаст-
ната, „потискаща“ с обширността си сонатна форма, из-
пълнителят сякаш трябва да разположи етапите на разуча-
ване така, както и самият автор – той не е създал творбата 
в един момент, а е работил върху нея твърде продължител-
но. Пишещият тези редове започна работата си с осъзна-
ване на значението като пилони на цялостната форма на 
крайните части – Allegro con fuoco и Allegro risoluto/Fuga. 
Същевременно бе ясно, че без интерпретационно вглъбя-
ване в средината – трета част Adagio sostenuto и музици-
ране, както е изписал след темповото означение авторът 
– „Appassionato e con molto sentimento“9, е невъзможно 
въобще изнасяне на творбата на подиум.

Работата на интерпретатора Ромео Смилков повта-
ряше етапите на авторското създаване на творбата. Подго-
товката на първа, втора и трета част на Соната ор. 106 се 
осъществи преди и след първото концертно турне в Пафос 
(Кипър) през април 2016 (по покана на д-р Галина Димо-
ва). При първото поднасяне на сцена през септември 2016 
в градовете Лимасол и Пафос трите части бяха изпълнени 
така, както дава идея самият композитор за „Лондонската 
версия“ на опус 106, издадена през декември 181910. 

В програмата на рецитала The Last Pages в Пафос 

(27.09.2016) са включени:
W. A. Mozart – 8 Variations in F dur, KV 613
L. v. Beethoven – groβe Sonate für das Hammerklavier 

in B-dur Opus 106
 (London version) 
1. Allegro
2. Adagio sostenuto. Appassionato e con molto sentimento
3. Scherzo. Assai vivace – Presto – Tempo І

9 L. van Beethoven, Op. 106. groβe Sonate für das Hammerklavier. 
Dem Erzherzog rudolph gewidmet. – In: Beethoven Sonaten für das 
Klavier zu zwei Händen. Herausgegeben von Max Pauer nach dem 
Quellen neu Durchdesehen von carl Adolf Martienssen. Leipzig: Edi-
tion Peters, S. 532.
10 Виж: Fischer, Johannes. Nachwort…, S. ІV.
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F. Liszt – Three pieces from the „late years”
По-късно (ІХ. 2017), в Будапеща, в залата на Старата 

академия „Ференц Лист“ бе изпълнено Adagio sostenuto, 
в рамките на рецитал, организиран със съдействие на 
проф. Красимир тасков. Първото цялостно изпълнение 
на Соната оп. 106 „Hammerklavier“ е на 18. ХІ. 2017 на 
концерт (по покана на директора на Софийска филхармо-
ния Найден тодоров) с творби на Лудвиг ван Бетовен в 
Камерна зала „България“��. 

В резултат от преосмисляне на интерпретационните 
етапи, след рециталното цялостно изпълнение през но-
ември 2017 в София, през зимата на 2018/2019 следват 
отново изпълнения на отделни части. Scherzo и Adagio 
sostenuto прозвучават на 28. І. 2020 в залата на АМ-
тИИ „Проф. Асен Диамандиев“ в концерт, посветен на 
250 години от рождението на композитора. Програмата 
включва три „grosse“ сонати от Бетовен: Ромео Смилков 
музицира заедно със свои последователи и специализан-
ти – Мартин Дафинов (преподавател в Китай) изпълня-
ва Голяма/grosse Соната за пиано оп. 26-As dur (1801) и 
двама китайски специализанти – Соната оп. 31, №3, Es 
dur (1801/1802): Джен И Уен (І част) и Йао Шен (ІІІ и ІV 
части). така тази изява осъществява своеобразен диалог 
между идеите на три крупни клавирни сонати на Бетовен. 
Сред отделно изпълнените части на оп. 106 е и Scherzo, 
което прозвучава на 13. І. 2020 в рамките на малък реци-
тал на Ромео Смилков във Виена. 

Списък на изпълненията на Ромео Смилков на 
Соната опус 106 „Hammerklavier“ от Лудвиг ван Бе-
товен:

– Лимасол /Кипър, зала „орфеус“, 23.09. 016 – три 
части: 1. Allegro; 2. Adagio sostenuto; 3. Scherzo;

– Пафос /Кипър, зала „технополис“, 27.09.2016 – 

�� В концерта участва и Любомир Ников (виолончело) във Вариа-
ции за пиано и виолончело по тема из оп. „Вълшебната флейта“ от 
В. А. Моцарт. това бе първият от три концерта: с творби на Л. ван 
Бетовен (18. ХІ. 2017); В. А. Моцарт (27. І. 2018) и Й. Хайдн (31. 
ІІІ. 2018), със солисти Любомир Ников, Росица Павлова-Инджева 
– мецосопран и Калина Христова – цигулка. 
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три части в рамките на рецитал The Last Pages: 1. Allegro; 
2. Adagio sostenuto; 3. Scherzo;

– Стара Загора, Художествена галерия, 30.09.2016 
(по покана на директора на ГХГ проф. д-р Марин Добрев) 
– две части: Adagio sostenuto и Scherzo;

– Будапеща /Унгария, зала на Музей „Ф. Лист“ към 
Стара музикална академия „Ф. Лист“ - финал на рецитал 
на 23. 09. 2017 – Adagio sostenuto;

– София, Камерна зала „България“, 18.ХІ.2017 – І 
концерт от цикъл „Висока виенска класика“: Соната оп. 
106 „Hammerklavier“ от  Бетовен – първо цялостно из-
пълнение; 

– Виена /Австрия, 13. І. 2020, Център за източни фи-
лософии. Поздравителен рецитал за композитора Влади-
мир Панчев (България/Австрия) – Scherzo;

– Пловдив, залата на АМтИИ „Проф. Асен Диаман-
диев“, 28.01.2020. Viva Beethoven – концерт с творби на 
Лудвиг ван Бетовен, посветен на 250 години от рождени-
ето му – две части: Scherzo и Adagio sostenuto.

обект на изпълнителски дискурс са различията в 
редакциите – дело на изтъкнати интерпретатори на опус 
106. По-старите („исторически“12) – на Карл черни, Фе-
ренц Лист, Ханс фон Бюлов, както и тези на Пауер-Мар-
тинсен, Шнабел, Фишер, Голденвейзер и др. (авторът 
на настоящия текст изгражда своята интерпретаторска 
концепция основно по редакциите на Бюлов13, Фишер14, 
Пауер-Мартинсен15 и Шнабел) предоставят възможност 

12 А. Голденвейзер допуска, че дадените метрономни указания в по-
старите издания принадлежат вероятно на Карл черни и са „малко 
приемливи и имат само исторически интерес“. – Гольденвейзер, 
Александр Б. тридцать две сонаты Бетховена. Исполнительский 
комментарий. Сост. и ред. Д. Благой. Москва: Музыка, 1966, с. 219. 
Цит по: Янкова, тамара. 32 сонати …, с. 212.
13 Бетховен, Л. ор. 106, Соната № 29 для фортепиано. Редакция Г. 
Бюлова с приложением анализа фуги (ІV част), выполненного Ф. 
Бузони. Ред. Н. Копчевский. Москва, Музыка, 1976, 78 с.
14 Beethoven. grosse Sonate für das Hammerklavier B-dur opus 106. 
Nach den Quellen herausgegeben von Johannes Fischer. Leipzig: 
Edition Peters, 1 – 46 S.
15 L. van Beethoven, Op. 106. Sonate. groβe Sonate für das Hammerk-
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за задълбочен сравнителен анализ по отношение на раз-
лични версии за структурирането на цикъла (ред на час-
тите)16, темпа, алтерации, някои агогически указания и 
др. 17 Ценен е приносът на редакциите, които съдържат 
бележки – върху историята на създаването на сонатата, 
авторския текст, интерпретацията, характера на музика-
та18 и др.). 

Голямата соната „Hammerklavier“ оп. 106 е в репер-
тоара на първите велики пропагандатори на клавирната 
музика на Бетовен. Лист се стреми да прокара път към 
разбирането на късните сонати, които се оказват загадъч-
ни „сфинксове“. Много сили за това отдава и Ханс фон 
Бюлов. В стремежа си да запечата в съзнанието на слу-
шателите по-малко познатите пет късни сонати, на свои-
те концерти той прибягва до повторното им изпълнение. 
Сред тези „бисове“ е Соната опус 106. 

Антон Г. Рубинщайн изпълнява Соната оп. 106 в 
рамките на „Курс лекции по история на клавирната лите-
ратура“, проведен в Петербургската консерватория през 
две учебни години (1887/88 и 1888/89), предшестван от ци-
къла „Исторически концерти“, с който видният пианист и 
педагог триумфално се изявява през зимата на 1885/86 на 

lavier. Dem Erzherzog rudolph gewidmet. – In: Beethoven Sonaten 
für das Klavier zu zwei Händen. Herausgegeben von Max Pauer nach 
dem Quellen neu Durchgesehen von Carl Adolf Martienssen. Leipzig: 
Edition Peters, S. 515 – 560.
16 Например, при Бюлов и Пауер-Мартинсен втора част е Scherzo: 
1. Allegro. 2. Scherzo. Assai vivace - Presto - Tempo primo. 3. Ada-
gio sostenuto. Appassionato e con molto sentiment, 4. Largo – Alle-
gro – Allegro risoluto. Fuga a tre voci con alcune licenze; при Фишер 
– втора част е Adagio appassionato e con molto sentiment, а трета 
част – Scherzo.
17 Някои от тези различия коментира т. янкова, като разглежда по-
подробно различните версии за темпата на отделните части, някои 
алтерации и др. – Виж Янкова, тамара. 32 сонати..., с. 180 – 221.
18 Една от тях е редакцията на А. Б. Голденвейзер. А. Алексеев оп-
ределя втората редакция на сонатите (1955 – 1959) като особено 
ценна, защото съдържа обстоятелствени и много съдържателни 
коментари. Виж: Алексеев, Александр Д. История фортепианного 
искусства. Москва: Музыка, 1988, с. 142.
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сцените в големите градове в Русия и Западна Европа19. 
Програмата му включва всичките 32 сонати от Бетовен, 
а съвременниците му свидетелстват за вдъхновеното им, 
необичайно ярко изпълнение20. 

Принос към интерпретацията на опус 106 има и друг 
крупен пианист-мислител – Феручио Бузони. той е автор 
на забележителен „образцов“ анализ на ІV част – фуга-
та, поместен като ІІІ-то приложение към неговото изда-
ние на „Wohltemperiertes Klavier“ на Й. С. Бах (1894)21. 
Бузони издирва път „да помогне тази пиеса, която минава 
за „уродлива и непианистична“22, в действителност гени-
ална и майсторска, да заеме подобаващото ѝ се място в 
общественото мнение“.

Изпълнителските версии на Ф. Гулда, В. Бакхауз, М. 
Юдина и др. също са предизвикателство като обект на из-
следователски интерес, но разглеждането им изисква от-
делна разработка с по-пространно изложение (например, 
в рамките на студия).

При навлизане в „ребуса“ „Hammerklavier“ оп. 106 
от Бетовен зреят изпълнителски решения, свързани с 
еман-ципацията на частите от сонатния цикъл. Наред с 
цялостното, изпълнението на отделни (или сгрупирания 
на две/три) части, наложило се в концертната практи-
ка, изисква специален коментар. Факт е, че частите са 
създадени по различно време, а и авторският замисъл 

19 Виж Гинсбург, С. Л. от редактора. –  В: Рубинштейн, А. Г. 
Лекции по истории…, с. 3 – 4.
20 Алексеев, Александр Д. История фортепианного искусства. 
Москва: Музыка, 1988, с. 139.
21 тъй като при анализа „авторът върви само по стъпките на Ханс 
фон Бюлов“, „Аналитическое изображение фуги из сонаты Бетхо-
вена ор. 106“ е включено като Приложение (превод на Г. М. Коган) 
в изданието под редакцията на Н. Копчевский. Виж: Бетховен, Л. 
ор. 106, Соната № 29 для фортепиано. Редакция Г. Бюлова. Моск-
ва: Музыка, 1976, с. 58 – 78.
22 Подобен коментар се открива в записите на лекциите на А. Г. 
Рубинщайн: „Но фугата звучи странно и некрасиво“ (в друг запис 
- „и не може да се каже, че е красиво“). „Пианото е недостатъчно 
за толкова широко замислена задача – твърди Рубинщайн и про-
дължава: „Самият мотив е великолепен“. Рубинштейн, Антон Г. 
Лекции по истории..., с. 53.
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за техния брой, както и за мястото им в сонатния цик-
ъл не е еднозначно. Епистоларни документи потвържа-
ват, че самият Бетовен предлага идеи за „мобилност“ на 
частите. В писмо до Фердинанд Рис от 19.03.1819 той 
пише: „…Ако тази Соната не е удобна за Лондон, аз 
мога да Ви изпратя друга, или може да се отдели Лар-
гото и веднага да се започне последната част с Фуга 
(…) или първата част и след това Адажио и като ІІІ 
част Скерцото“23. 

Мащабността на частите обуславя „изчерпател-
ността“ на музикалноестетическия и музикалнообраз-
ния им замисъл и съдържание. Но не само това опреде-
ля съдбата им на съществуване и отделно от цялостния 
сонатен цикъл. Не случайно тамара янкова завършва 
така своя музикалноестетически и изпълнителски обзор 
на опус 106: „така от четирите части – контрастни и са-
мобитни в своето съдържание и рядка красота (курсив 
мой, Р. С.) израства цялостният образ на голямата Сона-
та оп. 106 – като апотеоз на търсещия дух, волевия уст-
рем и съкровените човешки чувства“24. В своите лекции 
по история на клавирната литература А. Г. Рубинщайн 
специално откроява Адажиото: „Adagio – едно от най-
великите, които са написани някога. тук и думи не могат 
да се намерят, за да се изрази колко то е дълбоко“25]. А за 
Финалът – фуга пише: „За такава работа не е помислил 
даже Бах, а той уж е бил майстор в своето дело“26. 

За „ненадминатото по своята лирика и дълбочина Adagio 
sostenuto“ пише и т. янкова: „Неговите теми с проникновена-
та си мелодична линия и широко развитие въздействат дъл-
боко и вълнуващо – като сърдечна изповед. Нещо повече, в 
своята емоционална топлота Бетховен тук надхвърля рамки-
те на класическия израз и предвещава лириката на Шопен“27. 
този акцент се открива и в записките на Н. Перелман: „Да се 
проследи интонационната генеалогия на Шопен от праада-

23 Превод мой (Р. С.) по: Fischer, Johannes. Nachwort…, S. ІІ – ІІІ.
24 Янкова, тамара. 32 сонати..., с. 221.
25 Рубинштейн, Антон Г. Лекции..., с. 53.
26 Пак там.
27 Янкова, тамара. 32 сонати..., с. 181.
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жиото из Hammerklavier е лесно“28. Не е случайно, че Adagio 
sostenuto се изпълнява като самостоятелен номер в концертна 
програма и от самият Ференц Лист29.

в заключение: 
Интерпретацията на „Grosse Sonate für das 

Hammerklavier“ B-dur opus 106 от Бетовен – на целия ци-
къл, на две, три или на отделни части е и винаги ще бъде 
предизвикателство за изпълнителя. така, както премие-
рата на творбата, осъществена от Карл черни – учени-
ка и последователя на Бетовен, се възприема през 1820 
като интерпретаторско откровение, така може днес да се 
възхищаваме от изключителното изпълнение на Мария 
Юдина, Даниел Баренбойм, Юя Уанг, Фазил Сай и други 
ярки клавирни изпълнители. През последните 100 години 
можем да прибавим към тези имена и видни академич-
ни български пианисти: Мара Петкова30, тамара янкова, 
Милена Моллова, Марина Капацинская, Правда Горано-
ва, Георги Кънев31.

28 Перелман, Натан. В классе рояля..., с. 59.
29 Несравнима по мащаб и дълбочина на изказа, но уникална с 
образното си съдържание е първата част на Соната № 14 „Mond-
schein“ – cis moll, която споделя подобна съдба – тя е една от 
най-често изпълняваните части самостоятелно, отделно от целия 
цикъл. 
30 Мара Петкова е първата българска изпълнителка на Соната оп. 
106 от Бетовен. Авторът на този текст е имал шанса да види нот-
ния текст, по който тя е работила, предоставен любезно от нейната 
дъщеря А. Цанкова. Върху текста (редакция на А. Шнабел) има 
бележки на немски език, които са поставени вероятно по време 
на нейната работа върху сонатата в периода на обучението ѝ при 
Клаудио Арау в Берлин. Мара Петкова специализира при великия 
пианист в Берлинската академия през периода 1938-1940. „Може 
би тук се определя и предпочитанието ѝ към немския репертоар 
– пише Боянка Арнаудова – Бетховен, Шуман, Шуберт, Брамс, 
Менделсон… Композитори, съставящи основния ѝ репертоар“. 
http://galerianadumite.bg/index.php/100-godini-ot-rozhdenieto-na-
prof-mara-petkova. Посетен 5.04. 2020.
31 За тези изпълнители виж още: Горанова, Правда. Клавирното 
изкуство в България. София: Вулкан – 4, 1999, с. 160; 168; 187 – 188.
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В моята концертна практика през периода 2016 
– 2020 са осъществени седем концертни изяви с изпъл-
нения на отделни части (най-често – на Adagio sostenuto) 
или сгрупирания на 2 – 3 части, както и едно цялостно 
изпълнение (2018). 

Интерпретацията на опус 106 от Бетовен извиква в 
съзнанието едно от проникновените разсъждения на Н. 
Перелман: 

„Не в подчинение на волята на автора е висшият 
дълг на артиста, а в умението да намери, отдели и орга-
низира тези авторски идеи, които в най-добър вид ще се 
съгласуват с устремеността, особеностите и възмож-
ностите на изпълнителя. 

Идеална би била способността на изпълнителя да 
види и въплъти всички идеи на гения с еднакво съвършенс-
тво. Но за това се изисква конгениалност. Ще се намери 
ли артист, конгениален на Бах или Бетовен?“32 

32 Перелман, Натан. В классе рояля..., с. 18.
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Доц. д-р Елена Дикова
Национална музикална академия
„Проф. Панчо Владигеров“

Антон диКов – УтвъРден 
Бетовенов интеРПРетАтоР

Едно от открояващите се имена в българското изпъл-
нителско изкуство, Антон Диков� е пианист с категоричен 
интерпретаторски стил и огромен репертоар, обхващащ 
мащабни солови, камерни и концертни  творби, ключови 
за световното клавирно наследство, както и много преми-
ерни за България изпълнения. 

В отделните етапи от своята концертна дейност Ди-
ков посяга към най-различни автори и постоянно разши-
рява стиловия си диапазон. Но при ретроспективно из-
следване на неговите предпочитания прави впечатление, 
че един автор – Лудвиг ван Бетовен, навлязъл в репертоа-
ра му в началото на кариерата на пианиста, е останал кон-
станта в изпълнителския му път до края на живота му. 

Постепенно допълвайки своя репертоар, Диков об-
хваща редица от емблематичните за композитора солови 
сонати и пиеси, както и някои ярки камерни творби. Не-
престанният досег с Бетовеновата музика по естествен 
начин избистря по-късно у него идеята за интегрално из-
пълнение на Петте клавирни концерта. 

В творческия път на Антон Диков клавирните кон-

� Вж. по-подробно в: дикова, Елена. Антон Диков – 75 години 
от рождението на пианиста (1938 – 2004). – В: Алманах на НМА 
„Проф. Панчо Владигеров“, 2013, Год. 5, с. 10.
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церти на Бетовен неминуемо се възприемат като негова 
своеобразна визитна картичка. Многобройните им изпъл-
нения по световните и български сцени изместват леко 
фокуса от останалата му активна концертна дейност. А 
соловите изяви на изпълнителя са допринесли не по-мал-
ко за изграждането на неговия авторитет на „Бетовенов 
интерпретатор“.

През първите две десетилетия от концертната си 
практика Антон Диков се отдава интензивно на соловите 
сонати на композитора. от средата на 50-те до края на 
70-те години между многочислените му рецитали могат 
да се изброят повече от 70, включващи една или няколко 
сонати от Бетовен. той концертира в почти всички бъл-
гарски градове и всеки сезон поне по един път в София. В 
този период пианистът изнася рецитали, включващи Бе-
товенови произведения и извън България - многократно в 
Германия, Франция, Унгария, Словения, Югославия, Пол-
ша, Белгия, Великобритания, Швейцария, чехия, турция, 
Гърция и Куба. В тези концерти са включени: Сонати op. 
27 № 1 и № 2, op. 31 № 1 и № 2, op. 53, op. 54, op. 57, op. 
101, op. 106, op. 111, както и Багатели op. 1262.

Успешната солова концертна дейност на Диков е 
отразена с редица положителни отзиви от българската и 
световна музикална критика,  определят го като „един от 
най-интересните наши пианисти, притежаващ подчертан 
пианистичен дар и артистична свобода“, „един от най-пър-
вокласните пианисти на младото поколение“, „едновреме-
но уравновесен и жизнен, съсредоточен и непосредствен“, 
„обективен и съвременен Бетовенов изпълнител“.

Някои от рециталните програми заслужават специ-
ално внимание. В тях се забелязва съчетание на твор-
бите към един избран кулминационен връх, предпочи-
тания към по-монументална конструкция, голям обем и 
инструментална и драматургическа сложност. такива са 

2 По-подробно за тези концерти в Хронографска справка за твор-
ческата дейност на Антон Диков. – В: дикова, Елена. творческият 
подход към жанра клавирен концерт в изпълнителското изкуст-
во на Антон Диков, Приложение 1. Докторска дисертация, НМА 
„Проф. Панчо Владигеров“, 2015.



319АНтоН ДИКоВ – УтВЪРДЕН БЕтоВЕНоВ ИНтЕРПРЕтАтоР

тематичните Бетовенови програми, изнесени през 1965, 
1966 и 1967. В края на своето обучение във Франция през 
1964/65 Диков изпълнява в зала „Jeu de Paume“, Фонтен-
бло, рецитална програма, посветена на Бетовен – Сонати 
op. 27 №1, op. 31 №2, op. 54 и op. 101. този рецитал е 
финалът на неговата успешна специализация при Надя 
Буланже, Робер Казадесю и Артур Рубинщайн. Малко по-
късно той повтаря рецитала и в София, на 04.07.1966 в 
зала „Славейков“. 

През следващата година в същата зала той изнася 
концерт с нова Бетовенова програма – Сонати op. 27 №1, 
op. 54 и op. 106, за който получава възторжени критики, 
особено за изпълнението на монументалната соната op. 
106 „Hammerklavier“. Проф. Константин Ганев пише: „...
Диков музицираше от първия до последния тон така, че 
прикова вниманието и дъха на многобройните зрители, 
сякаш те бяха станали свидетели на първораждането 
на изпълняваните творби“3

Други рецитали, включващи сонати от Бетовен, са 
голямото солово турне в Куба през 1974 (6 рецитала); ре-
цитал в Брюксел през 1975, записан за белгийската те-
левизия rTB (също и соната op. 111); рецитал в Базел, 
Швейцария през 1977 (Багатели op. 126 и соната op. 111), 
концерт в зала „Гаво“, Париж през 1979 (соната op. 111). 

В този период Антон Диков музицира активно и с дру-
ги свои колеги, с които реализират стилови концерти, впе-
чатляващи със своя мащаб. такива са например рециталът с 
Георги Бадев във Варна през 1970, по-късно и в други гра-
дове. Заедно те изпълняват три сонати за цигулка и пиано 
– op. 12 № 2, op. 96 и op. 47, „Кройцерова“. По-късно същата 
година Диков свири с Богомил Караконов три сонати за вио-
лончело и пиано – op. 5 № 1, op. 69 и op. 102 № 1. 

С навлизане в своя зрял период пианистът често по-
сяга към относително по-ранни Бетовенови цикли, а на 
последния си рецитал в София включва за първи път в 
програма ранната соната op. 14 № 1. Житейското помъд-
ряване и зрялост, както и сложността на времето, биха 

3 Ганев, Константин. Бетовеновия рецитал на Антон Диков. – В: 
Народна култура, 08. 04. 1967.
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могли да се разглеждат като причини за засилената инт-
ровертност на артиста и неговите търсения на нови, по-
интимни изразни средства. 

В репертоара на Антон Диков до края на творческия 
му път остават повече от 15 сонати, редица вариацион-
ни цикли и багатели, сонати за цигулка, за виолончело, 
клавирни триа, клавирен квинтет op. 16. Като наследство 
днес съществуват издадените на дългосвиреща плоча или 
компактдиск записи на сонати op. 27 № 1, op. 111 и 32 ва-
риации. Във фонда на БНР се съхраняват и други негови 
записи на Бетовенови солови и камерни творби.

В последния си рецитал, който е и последен концерт в 
неговия жизнен път, Антон Диков изпълнява соната op. 28. 
това е концертът в Мюнстер, Германия, на 10. 02. 2004. 

Що се отнася до творбите за пиано и оркестър, ос-
вен Петте концерта, пианистът е изпълнител и на трой-
ния концерт op. 56, за цигулка, виолончело и пиано. Спо-
ред неговия архив, първото изпълнение е още през 1967, 
заедно с Георги Бадев и Здравко Йорданов. По-късно, 
през 1997, произведението е изсвирено отново във Флен, 
Франция, под диригентството на Лоран Петижирар.

Антон Диков е първият пианист в България, осъщес-
твил цялостно представяне на Петте концерта за пиано и 
оркестър от Бетовен. той включва отделните концерти в 
своя репертоар постепенно и не подред. те са свирени от 
него многократно с всички български диригенти и с мно-
го световни имена, като Жан Бернар Помие, Йожен При-
коп, Маноло Дучесне Кузан, Андраш Короди, Станислав 
Вислоцки, Жак Утман, Шарл Брюк, Лоран Петижирар, 
Анджей Марковски, октав Попа и др.

Първи в репертоара на Антон Диков е включен Кла-
вирен концерт № 5 op. 73. Премиерата за изпълнителя 
е на 13.10.1960 във Варна, под диригентсвото на Емил 
Главанаков. творбата е изсвирена от Диков повече от 300 
пъти из цяла Европа, Азия, и Америка и присъства почти 
без изключения в ежегодния му репертоар. С Петия кон-
церт Антон Диков е солист на редица водещи български 
и други европейски филхармонии, както и на оркестри 
в Северна и Южна Америка, Южна Корея и др. Българ-
ската и международната критика се изказват ласкаво за 
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неговата интерпретация на Концерт № 5. още дебютът 
му като солист на концерта на българска сцена е посрещ-
нат с възторжени отзиви: „Той направи вглъбен и маща-
бен Бетовен. Постигнал е това, което е достояние на 
големите майстори – голям звук, запазващ своето бла-
городство“4. През 1961 проф. Константин Ганев пише: 
„Неговото изпълнение на Петия Бетовенов концерт още 
веднъж потвърди редките качества на този извънредно 
сериозен млад музикант... Диков подхожда смело и ре-
шително към тази монументална композиция и на това 
му дава право младежкият жар, с който той е изпълнен, 
сигурното владеене на инструмента, здравото му и не-

4 табаков, Георги.. Гостуване на диригентката С. Геновска. – В: 
Отечествен глас, Пловдив, 1.12.1960.
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подправено музикално чувство“5.
Концертът е записан и издаден на плоча от „Балкан-

тон“ за първи път през 1969.
След Петия концерт в репертоара на Диков навли-

за Концерт № 3. Първото изпълнение е на 24.01.1062 в 
Пловдив под палката на Константин Илиев, а последното 
- на 22.01. 1998 в София, в рецитал със Софийска филхар-
мония под диригентството на Цанко Делибозов. В тази 
вечер заедно с третия концерт от Бетовен звучат и Мо-
цартовия Концерт за две пиана и Прокофиев - Клавирен 
концерт № 3. Сравнително рано в работата си над този 
концерт Диков започва да изпълнява творбата по една по-
рядка и непозната редакция на Лист, в която има включе-
на и оригинална Листова каденца. той предпочита тази 
каденца и за своите студийни записи и концертът бива 
издаден по-късно именно с нея. 

Следва включването на Първи и Втори клавирни 
концерти. Двете творби са изпълнени заедно в една вечер 
премиерно на 08.11.1967 в Пловдив, под диригетството на 
Месру Мехмедов. След сравнително по-малко изпълне-
ния и един студиен запис на двата концерта, Антон Диков 
се връща към тях през 80-те години, добавяйки ги посте-
пенно към цялостния интеграл и зараждащата се идея за 
неговия запис и концертно изпълнение.

Последен в репертоара на Антон Диков се появява 
Клавирен концерт № 4. Първото му изпълнение е част от 
интегралното представяне на концертите в Русе през 1980. 
от този момент този Бетовенов опус е изпълняван ежегод-
но от Антон Диков по световните и национални подиуми 
до края на живота му. За изпълнението на този концерт във 
вестник „The richmond News Leader“ четем: „Неговият 
убедителен и мъжествен прочит на този Бетовенов кон-
церт имаше голямо сходство с късния Р. Казадесю. Крат-
ката бавна част беше едно истинско откровение на музи-
кално майсторство. Заключителните акорди в пианисимо 
бяха просто зашеметяващи“6. Последното изпълнение на 

5 Ганев, Константин.. Концерт от творби на Бетовен. – В: 
Работническо дело, бр. 62, 3.03. 1961.
6 The richmond News Leader, 07.11.1983.
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творбата е през януари 2004 в Скопие, Македония и това е 
и неговото последно свирене с оркестър. 

Бетовеновите концерти са включени от Диков невед-
нъж и във формата на рецитал с оркестър. такива програ-
ми са: Бах – Концерт ре минор, Равел – Концерт за лява 
ръка и Бетовен – Концерт № 5 (София, 1966); Бетовен – 
Концерти № 1 и № 2 (Пловдив, 1967); Бетовен – Концерт 
№ 3 и Брамс – Концерт № 1 (Русе, 1977); Бетовен – Кон-
церт № 3, Моцарт – Концерт за две пиана и Прокофиев 
– трети концерт (София, 1998). 

Идеята си да изсвири Петте концерта заедно Антон 
Диков реализира през 1980. Първото им изпълнение е в 
Русе, в рамките на три концерта, през ден, под диригенс-
твото на Румен Байраков и Алипи Наайденов. Месец по-
късно творбите прозвучават в София, на две матинета през 
две седмици – № 1, 2 и 3 на 16.11., № 4 и 5 на 30.11.1980. 
Силното впечатление остава в паметта на културната об-
щественост, Бетовеновият интеграл се превръща в събитие 
за българската музика. По този повод проф. Венелин Кръс-
тев пише: „…В съзнанието на многобройните слушатели 
Антон Диков се ползва с име на отличен Бетовенов интер-
претатор. Двете матинета, в които той изпълни петте 
концерта, още веднъж ни убедиха колко вярна е оценката 
ни за него като истински познавач и тълкувател на Бето-
веновата клавирна музика...“7.  

За трети път това се случва и в Хавана, Куба, през 
следващата 1981. там събитието е под палката на Маноло 
Дучесне Кузан, главен диригент на Кубинския национа-
лен симфоничен оркестър.

Антон Диков има два студийни записа на Петте 
концерта, и двата със Софийска филхармония. Първият 
е реализиран скоро след концертното изпълнение, с Кон-
стантин Илиев. Издава го „Балкантон“ на дългосвирещи 
плочи, по-късно и на компактдискове от холандската ком-
пания „Фиделио“. За втори път с концертите на Бетовен 
Антон Диков влиза в студиото на БНР през 1988, за да ги 

7 Кръстев, Венелин. Мъдро изпълнение. Интегрално изпълнение 
на клавирните концерти на Бетовен от Антон Диков. – В: Отечес-
твен фронт, 03.01.1981.
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запише в рамките на няколко месеца. този запис е под ди-
ригенството на Емил табаков и излиза на компактискове, 
издадени след това от холандската фирма „Лазерлайт“. 
чрез платформите в интернет и по световните книжни и 
звукозаписни пазари тези записи се разпространяват и до 
днес, след повече от 30 години. Само по себе си това е 
неоспоримо признание за артистите, изпълнили подобен 
амбициозен проект с високо качество и превърнали го в 
продукт, съвместим и с днешните стандарти на звукоза-
писа.

Не на последно място авторитетът на Антон Диков 
като значим Бетовенов интерпретатор е потвърден от по-
каната за член в журито на Седмия Международен кон-
курс „Л. ван Бетовен“ във Виена през 1985, когато лауре-
ат става австрийският пианист Щефан Владар.

В дългите години на активна преподавателска дей-
ност като професор в клавирната катедра на НМА, Антон 
Диков е уважаван и ценен тълкувател на Бетовеновата ес-
тетика, той предава изключителния си опит на поколения 
млади изпълнители, превръщайки интерпретаторското си 
майсторство в стил и традиция.

Йозеф едуард телчер (1801 – 1837).
Бетовен на смъртния одър, 1827
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Гл. ас. д-р Петя Цветанова
Национална музикална академия
„Проф. Панчо Владигеров“

Бетовен – ПРоБЛеМи 
нА ПРеПодАвАнето

1. Традиция в избора на подход

Музикалноисторическата наука, намерила своето 
място сред университетските дисциплини през 1779 в 
Гьотингенския университет, когато Йохан Николаус Фор-
кел я включва в учебната програма, поставя в говоренето 
за музика една историческа перспектива, в която се зала-
гат закони и се поставят задачи. от една страна, истори-
ческият интерес към музиката, който в края на XVIII в. 
вече е очертал своите граници, предполага специфичен 
подход към нея, а от друга – преминаването на тази наука 
в образователната сфера е наложило допълнителни изис-
квания към систематизацията на изследваните обекти. С 
рефлексията за кризата на историзма през ХХ в. въпросът 
за разглеждането на музиката в исторически план също 
започва да се поставя критически�. Класическият нарати-
вен начин на представяне на историята – чрез наличие на 
„истории“, събития, факти, които могат да се разкажат, е 
повлиял и върху конструирането на музикална история в 
музикалноисторическата наука. Проблематично е остана-
ло обаче какво тук може да замести историческото съби-
тие или факт, от какво е образувано „миналото“ в музика-
та, как би могла да бъде изведена връзката произведение 

� Вж.: Dahlhaus, carl. grundlagen der Musikgeschichte. Köln: 
Musikverlag Hans gerig, 1977.
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– композитор. Защото винаги се има предвид, че обектът 
на науката история на музиката е музиката, при това тази 
на историческия тип култура. Исторически възникналата 
фигура на композитора влиза в обсега на музикологичното 
историческо говорене на второ равнище – по условието на 
създавания от него опус. от друга страна, именно компози-
торът биографично може да бъде представен чрез наратив-
ност, фактология или събитийност. Произведението като 
иманентно музикално явление не носи фактологична кон-
кретика, външната събитийност по отношение на неговото 
създаване не дава пълноценна информация за него. Карл 
Далхауз определя музикалното произведение като собстве-
но историческото събитие и очертава нееднозначната взаи-
мовръзка между композитора и творбата2.

от друга страна, въпреки предварително положената 
традиция, изборът на подход при историческата реконс-
трукция всеки път изисква прецизно премисляне на пред-
ставяното явление и времето, към което то се отнася. Спе-
цификата на самото явление е водеща при избора на метод: 
докато биографичният може да се сметне за подходящ при 
романтическия творец, по отношение на композиторите на 
следвоенния авангард структуралистичният е този, който 
напълно поема акцента върху себе си. 

2. В търсене на метода спрямо Бетовен

Едно от главните имена, изучавани в програмата на        
университетската дисциплина история на музиката, е Бе-
товен. Каптирайки науката, тази дисциплина утвърждава 
фундаментални опори по отношение на материала и про-
блемите и ги приема в учебната програма. Във времето 
са се утаили важните аспекти при изучаването на Бето-
веновите произведения. По какъв начин обаче те биват 
коментирани и систематизирани, е зависело в голяма сте-
пен и от актуалните концепции и идеологии – зависимост 
на историческото тълкуване, която води до нееднозначни 
изводи3. Музикалноисторическото учебно представяне 

2 Dahlhaus, carl. grundlagen …, S. 57 – 91.
3 Негативен пример за идеологически проведено изследване на 
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на Бетовен използва палитра от методи4, за да може да 
обхване цялостно дадения материал и да съгради адек-
ватен образ на композитора, като всяка поставена задача 
изисква да се приложи конкретен, съобразен с нея метод. 
Предварително зададената тема Бетовен очертава широ-
ко поле на интерес, което включва в себе си музикални 
произведения, композиционни особености, биографични 
аспекти. При един общ курс по история на музиката си-
ноптичният поглед изисква личен избор на преподавателя 
по отношение на даваните като примери творби и съответ-
но на проблемите, онагледявани чрез тях. Биографичният 
метод, който се появява на музикологичната сцена през 
XIX в., именно в такъв общ курс се приема за релевантен 
и целесъобразен при подхождането към композитора Бе-
товен. Историческото извеждане предполага връзка меж-
ду биографичния аспект, който добре служи за извежда-
не на  музикалносоциологическия проблем (системата 
на патронажа, публичния тип изпълнения, поръчките за 
конкретни събития) и за обосновка на стиловата периоди-
зация на творчеството на композитора (ранен, зрял, късен 
стил). оттук нататък обаче именно иманентният подход 
към целесъобразно избраните произведения е в състоя-
ние да представи стиловата проблематика едновременно 
в историческата предпоставеност и в категорията „инди-
видуален музикален стил“. По този начин присъствието 
на класически стил в творчеството на Бетовен се извежда 
откъм самия иманентен анализ на съответния Бетовенов 
опус (биографичната връзка между Бетовен и Хайдн или 

Бетовен се открива в немскоезичното музкознание по време 
на националсоциализма. Вж.: Unseld, Melanie. Biographie und 
Musikgeschichte. Wandlungen biographischer Konzepte in Musikkultur 
und Musikhistoriographie. Köln/Weimar/Wien, 2014.https://www.dhm.
de/lemo/kapitel/ns-regime/kunst-und-kultur/musik.html. (Посетено на 
10.06.2020).
4 По отношение на проблемите, възникващи при вербализираното 
представяне на музиката, вж.: деведжиев, Емил. Езикови аналогии 
в теорията на Едвин Гордън за музикалното развитие в ранното де-
тство. – В: Докторантски четения 2018 (сборник с материали от науч-
на среща на докторанти от Националната музикална акдемия „Проф. 
Панчо Владигеров“, 12 май 2018), Марс 09, София, 2019, с. 7 – 16.
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позоваването върху традиционната триада на виенската 
класическа школа Хайдн – Моцарт – Бетовен не е гаран-
ция за наличието или отсъствието на класическия стил 
в творбите на младия композитор). С други думи, био-
графичните събития в живота на композитора не дават 
директно основания за неговите стилово-композиционни 
избори в даден опус. При това тъкмо Бетовеновият образ, 
както е известно, „прoдължава да съществува в култур-
ната памет, изграден от неговите творби и от биогра-
фични елементи, които в голямата си част стъпват 
върху легенди и анекдоти“5. А това поставя и един от ос-
новните проблеми за избора на биографичен материал.

Представянето на композитора в час следва да има 
конкретна учебна задача. Придържането към изкованите 
във времето и общоприети позиции по отношение на Бе-
товен и неговото творчество са заложени в учебния про-
цес в един курс, чиято цел е да постави общия план на 
историческите епохи, в които да бъдат разположени отде-
лните композиторски явления. тази предварителна зада-
деност поражда поредната трудност в преподаването на 
Бетовен. Извеждането на общите характеристики „пред 
скоба“ чрез придържането към строга периодизация и 
работата с утвърдените понятия предвещава огромната 
опасност да не бъдат представени пълноценно и досто-
верно проблемите на нивото на особеното – т.е. конкрет-
ните композиционно-стилови специфики на явлението. 
При конструирането на лекционен курс е целесъобразно 
да се започне от общото към частното, за да се постави 
контекстът, в който да се разгледа конкретният музикален 
материал. Проблемът тук обаче се корени в непрекъсна-
тото прескачане от категорията за общото към категори-
ята за особеното и обратно. Самата категория за общо-
то се извежда не толкова от конкретното изследване на 
творчеството на множеството от композитори, колкото с 
абстрахиране на повтарящи се принципи. По такъв начин 
периодизацията, необходим инструмент за „подрежда-
не“ и систематизиране на знанието за различни времеви 

5 Dahlhaus, carl. Beethoven und Seine Zeit. Lilienthal: Laaber Verlag, 
1987, S. 29.
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отрязъци, създава подводни камъни, като пречи да бъде 
представена уникалността на музикалния опус. Защото в 
центъра на музикологичния интерес е именно тази уни-
калност – изключението, а не ординерното, мислено като 
общото в композиторската практика. 

Сблъсъкът между обглеждането на Бетовеновите 
творби, излизащи извън рамките на епохата, и нуждата, 
особено в учебен процес, те да бъдат поставени в рамки, 
даващи ориентир на студентското разбиране, е един от 
най-щекотливите проблеми, пред които се изправя препо-
давателят – той първо трябва да постави граници, които 
след това да разруши. Бетовен е предизвикателство и по-
ради спецификата, че като явление се констелира в пре-
ломния момент между две епохи. В общоприетата перио-
дизация той е част от Виенската класическа школа заедно 
с Хайдн и Моцарт, получавайки емблемата „класик“. тази 
историческа конкретност представя объркващ контекст 
за студентите, които имат нужда от ясно поставена вре-
мева граница, отделяща рязко една епоха от друга – оча-
кване, че класическият стил е до определена дата, след 
която класическите норми отпадат и се заменят с нови. 
В студентското съзнание периодите следват хронологич-
но и изведените общи принципи за даден период са тези, 
които го характеризират. В лекционния курс, когато ние 
назоваваме конкретни явления и периоди, ги обвързваме 
времево и географски. тогава става проблематично, че Бе-
товен и Шуберт, които живеят във Виена и творят в едно 
и също време, са „класифицирани“ като принадлежащи 
към различни музикалноисторически стилове. Сблъсък в 
утвърдената класификация създава и историческият факт, 
че Е.т.А. Хофман използва през 1810 думата „романти-
чески“ за първи път тъкмо по отношение на Бетовен.

Извеждането на понятието класически стил и обго-
варянето на обема му не е възможно да се осъществи из-
вън иманентномузикалните процеси – без акцентирането 
на идентифициращата го сонатна форма. При употребява-
нето на понятието е нужно да се съблюдава именно тази 
особеност в обема и съдържанието, а това създава поред-
ната трудност при опита за строго общо класифициране 
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на произведения, които не съдържат тези белези6 (нито 
„Фиделио“, нито балетът „творенията на Прометей“, нито 
двете меси на композитора се отнасят към „класическия 
стил“). Едностранчивото атрибутиране на Бетовен и не-
говите творби ни поставя пред опасността за изкривяване 
на обекта заради запазването на общите рамки. Говорейки 
за Бетовен класика, който е част от Виенската класическа 
школа със задаването на модел за жанра на симфонията, 
сонатата или квартета, ние трябва да проследим докъде 
тази принадлежност е валидна. Привличането като при-
мери на изразяващите класически черти произведения на 
Бетовен се основава върху приемствеността между три-
мата авторитетни композитори и характерната за епохата 
интерсубективна лексика и начин на работа (Arbeitsart). 
Същевременно чрез въвеждането на понятието индиви-
дуален стил спрямо Бетовен става възможно този стил да 
бъде видян в уникалните му черти. Защото тъкмо уникал-
ността е тази, която извиква интереса към него от гледна 
точка на историята на музиката. Историческото значение 
на Бетовен – това, което го превръща в централна фигура 
в музикалната история, се определя именно от опусите, 
които надхвърлят класическия стил като музикалноисто-
рическа категория. този проблем – поставянето на гра-
ници и разрушаването им – е едновременно трудност и 
специфика при преподаването на Бетовен. Музикалната 
история е процес7, а не замръзнали във времето конструк-
ции и за да бъде представен като такъв, е необходимо раз-
биването на втвърдеността на понятията в мъртвата им 
коруба, извеждането на историческата динамика и прово-
кацията към разбирането ѝ като реалност.  

3. Историчност и актуалност

Историческото представяне на музикалния опус пос-
тавя и друг проблем, свързан с обстоятелството, че той 

6 За обема на понятието класически стил и изследването на 
спецификите му при Бетовен вж.: rosen, charles. The classical 
Style. Haydn, Mozart, Beethoven. New York/ London, 1998.
7 Вж.: Dahlhaus, carl. grundlagen…, S. 35 – 57. 
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пребивава едновременно в музикалната история и в му-
зикалната актуалност, доколкото освен като обект на едно 
историческо изследване той е звучащ в една съвременна 
изпълнителска практика. Ако приемем, че музикалноис-
торическият процес се полага върху произведенията, то 
изпълнителската практика, изтръгваща ги от времето на 
създаването им, ги поставя в нова конфигурация и така 
създава условия за синхронното им съществуване в раз-
лични епохи. Бетовеновото творчество е изпълнявано ис-
торически непрекъсваемо – за разлика от грегорианския 
хорал например, чието представяне на концертния подиум 
се разглежда като вид реставрация8. С други думи, пора-
ди непрекъснатото във времето представяне на Бетовен, 
за слушателското съзнание той съществува по начина, по 
който звучи днес, докато преподаването изисква възста-
новяване на исторически конкретния начин на съществу-
ването му в неговото време.

В преминаването на конкретните музикални опуси 
през времето се очертават два пласта: исторически про-
менлив и надвремево устойчив. Променливостта се коре-
ни в самата историчност, която обуславя остаряването на 
изпълнителската практика, на структурата на оркестъра9, 
на устройството на инструментите, променя оценката за 
произведенията. Името Бетовен не защитава музикалния 
опус от загуба на актуалност. Пример за исторически „ос-
таряло“ произведение на композитора е едно от положи-
телно приетите от неговите съвременници: Wellingtons 
Sieg oder die Schlacht bei Vittoria / Победата на Уелингтън 
или Битката при Витория (1813). Произведението, както 
е известно, е обвързано с конкретни политически събития 
в своята актуалност и включва новаторски за времето си 
инструмент – механичния панхармоникон, изобретение 
на откривателя на метронома Мелцел. тази творба, толко-
ва успешна тогава, днес не се посреща по същия начин, а 
в изпълнителската практика се приема като реставрация. 

8 Вж.: Dahlhaus, carl. grundlagen…, S. 91 – 119.
9 По отношение на структурата  оркестъра от времето на Бетовен вж.: 
scruton, roger. Understanding Music. Philosophy and Interpretation. 
New York, 2016, p. 96 – 118. 
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Същевременно много по-хладно приетите тогава късни 
опуси на композитора носят надисторична актуалност и 
представляват централен интерес за музиколозите и из-
пълнителите и до днес.

4. Бетовен в оналйн курсовете на Станфорд 
и Харвард

Специализираните музикологични онлайн курсове 
на проф. Стивън Хинтън в Станфорд и проф. томас Фо-
рест Кели в Харвард поставят акцент върху Бетовенови-
те квартети и Симфония № 9. Проф. Хинтън разработва 
поредица от курсове, в които разглежда жанра на квар-
тета, като първият от поредицата е посветен на Хайдн. 
Вторият курс – Defining the String Quartet II: Beethoven 
– засяга творчеството на Бетовен, в което този жанр за-
ема важно място. Курсът е разделен на седем модула, в 
които струнният квартет е разгледан в контекста на ця-
лостното творчество на композитора, като същевремен-
но е съпоставен с други образци на жанра при Хайдн и 
Моцарт. Проф. Хинтън извежда приемствеността между 
тримата композитори, привличайки биографични факти 
посредством документи, свидетелства на времето (ста-
тии, картини и т.н.) и чрез иманентен анализ. той стъпва 
върху утвърдената тристепенна периодизация – ранен, 
„героичен“ и късен период, като си поставя за задача да 
изведе критерии за разграничаването им. След общото 
въвеждане в жанра, определени аспекти от биографията 
на Бетовен и понятийния апарат, който ще се използва в 
следващите модули, професорът подробно анализира и 
исторически полага някои от основните струнни кварте-
ти, като поставя акцент върху особеното, което Бетовен 
внася в жанра (оп. 18, оп. 59, оп. 131, оп. 132, оп. 135). 
Цел в изследването на произведенията е локализиране-
то на оригиналността и новъведенията на композитора. 
Посредством инструментите на иманентния анализ се 
проследява в исторически план промяната и категорията 
ново. Станфордският преподавател се спира на основните 
аспекти на стила на композитора, извеждайки ги чрез този 
жанр. Събитията около композирането и изпълнението на 
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произведенията се въвеждат чрез документи и артефак-
ти, като за особено ценно намирам позоваването върху 
коментарите на Вагнер и върху концепциите на водещи 
музиколози, съвременници на Бетовен, както и върху най-
нови възгледи. чрез участието в курса на формацията St. 
Lawrence String Quartet е поставен акцент и върху слухо-
вия и интерпретационния анализ.

Вторият онлайн курс, на проф. Кели – Beethoven’s 
9th Symphony and the 19th Century Orchestra, е разделен в 
5 модула. В първия от тях проф. Кели въвежда в епохата, 
представяйки чрез видеоизображения автентичната Вие-
на от времето на Бетовен, местата, в които композиторът 
е творил и където е била изпълнявана тази симфония, 
програми от първите ѝ изпълнения, отзиви на съвремен-
ници. Показват се и разликите в устройството и подред-
бата на симфоничния оркестър в началото на XIX век. 
Във втория модул се извеждат структурните особености 
на симфонията като жанр, подробно се разглежда Девета-
та симфония, поставена и в сравнителен план с образци 
от Хайдн и Моцарт. В трети и четвърти модул на курса 
се прави подробен иманентен анализ на творбата, като се 
проследяват и източниците на тематичния материал. Пос-
ледният, пети модул е разделен на 3 дяла със заглавия: 
Намиране на театъра, Сценично изпълнение и Какво би 
било, ако ти си там?  В представянето на една от най-из-
вестните творби на Бетовен проф. Кели привлича на живо 
студентския оркестър на Харвард и сравнявайки неговото 
изпълнение със записи на утвърдени състави и дириген-
ти, провежда детайлен интерпретационен анализ. 

В тези два курса, посветени на отделни творби на Бето-
вен, по индуктивен път се осъществява цялостно разглежда-
не на основните, заложени в учебната програма проблеми по 
отношение на творчеството на композитора. Музикалноис-
торическото представяне на явлението Бетовен посредством 
прецизния подбор на факти, документи, изпълнения и ана-
лизи е успешна демонстрация за нужния многокомпонентен 
подход при едно музикологично изследване и въвеждане на 
студентите в Бетовеновата проблематика.
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Гл. ас. д-р Диана Данова-Дамянова,
Институт за изследване на изкуствата – БАН

Бетовен и „соФиЙсКи 
МУЗиКАЛни седМиЦи“

Подобно на много събития с фестивален характер, 
програмите на „Софийски музикални седмици“ са изпъс-
трени с творби на Лудвиг ван Бетовен. опусите с дълбоки 
естетически и идейни послания на колос от такава вели-
чина са любими на публика и изпълнители. Затова Бето-
веновото изобилие във всяко от изданията на столичния 
фестивал е напълно естествено и закономерно. 

Експонирането на проблематиката, свързана с темата 
„Бетовен и „Софийски музикални седмици“, би било труд-
но изпълнима, но съвсем несъстоятелна задача, ако се въз-
приема като елементарно изброяване на проявите, в които 
звучи неговата музика – рецитали, камерни и симфонични 
концерти, представяне на крупни вокално-инструментал-
ни произведения – „тържествената“ и „Голямата“ меси, 
единствената опера, прожекции на филми. Дори при на-
личие на пълна хронология, изчерпателното проследяване 
на пълнокръвното битие на внушителното му творчество 
в афиша на най-дълголетния столичен международен му-
зикален форум едва ли би било възможно, а и не е необхо-
димо. творбите на Бетовен са в репертоара на български 
и гостуващи инструменталисти и диригенти, оркестри и 
ансамбли, които често радват публиката с цели концертни 
програми или с отделни произведения от богатото му на-
следство. Достатъчно е разгръщането на програмна бро-
шура от произволно избрана фестивална година, за да се 
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открият многобройни изпълнения на Бетовенови сонати, 
квартети, увертюри, концерти, симфонии, песенни цикли. 

търсенето на евентуална регулярност и по-голяма 
интензивност на събитията, почитащи великия немски 
класик в модерирането на фестивалните издания, логич-
но би било свързано с кръгли годишнини от рождение-
то или неговата смърт. „Софийски музикални седмици“ 
още от самото си създаване особено гъвкаво реагират на 
отбелязването на юбилеи на значими музикални личнос-
ти, което постепенно се оформя като специална тематич-
на линия. В този смисъл Бетовеновите годишнини не би 
следвало да се възприемат като изключение. Съществена 
особеност обаче е фактът, че негови опуси са важна част 
от основни компоненти на програмния модел на фести-
вала. Резултат от концепционна стратегия на организа-
торите е вграждането на знакови творби на майстора в 
рамкиращата конструкция на „Седмиците“ (в открива-
щите и по-често – в заключителните концерти), които в 
50-летната си история многократно завършват с мащабно 
произведение на безсмъртния гений. органично вплетена 
във фестивалната структура е Девета симфония, с която 
седем пъти са закрити „Софийски музикални седмици“ (в 
проект и в настоящата юбилейна година), а „одата на ра-
достта“ увенчава откриването на XIV издание през 1983. 
операта „Фиделио“ – като жив спектакъл или записана на 
филмова лента, също не остава встрани от полезрението 
на организаторите. Грандиозната, трудна за реализация и 
поради това рядко изпълнявана „Missa Solemnis“, макар 
и с интерпретационно-технически несъвършенства, ко-
ментирани от музикалната критика, трикратно звучи от 
фестивалния подиум – на тържественото откриване или 
като величествен финал.

Концертите под почетния патронаж на Европейс-
ката асоциация на музикалните фестивали/Асоциацията 
на европейските фестивали за музика, театър и балет (от 
1992) са събития с особена тежест след приемането на 
„Софийски музикални седмици“ в престижната органи-
зация през 1982. Извън юбилейни Бетовенови годишни-
ни, в три от общо дванайсетте концерта, проведени под 
егидата на Асоциацията в периода 1988 – 2000, звучат 



336 ДИАНА ДАНоВА-ДАМяНоВА

негови произведения, като единият е с цяла програма. 
Лудвиг ван Бетовен е предпочитан композитор и от най-
младите участници, към които фестивалът неизменно е 
особено грижовен. В специалния цикъл „Подиум на мла-
дия изпълнител“/„Сцена на младия музикант“, внимател-
но „отглеждан“ и развиван във времето, Бетовен е пред-
ставян почти ежегодно, пълнокръвно, с голямо жанрово 
разнообразие. Еталонни негови творби – школа за всеки 
музикант, се разкриват пред публиката през интересните, 
ярки индивидуални прочити на обещаващи дарования. 

Първата година от летописа на „Софийски музикал-
ни седмици“ е много интересна в различни отношения. 
Достатъчно голямата историческа дистанция засилва лю-
бопитството към все по-отдалечаващите се събития, но 
прави възможно проучването и анализирането им единс-
твено чрез оцелелите документи. откриването на новия 
български музикален фестивал в късната пролет на 1970 
съвпада с 200-годишнината от рождението на великия ви-
енски класик, която е подобаващо отбелязвана и по света. 
Благоприятното отражение на тези международни юби-
лейни прояви в прохождащия столичен фестивал е видимо 
в програмите на гостуващите солисти, диригенти, оперни 
трупи, оркестрови и камерни формации, наситени с Бето-
венови опуси от различни жанрове. В съзвучие с мащабни-
те повсеместни чествания, младият софийски музикален 
форум също е посветен на значимата годишнина и отреж-
да достопочтено място на творбите с непреходна стойност, 
създадени от безсмъртния майстор. Афишът е съставен от 
разнообразни събития във връзка с юбилея – симфонични 
и камерни концерти, солови рецитали, оперен спектакъл. 
откриват се и няколко прояви, състоящи се от цели Бетове-
нови програми и носещи съответното посвещение.

Всъщност ежегодните генерални фестивални пос-
вещения, свързани с бележити политически, историчес-
ки и културни събития, особено характерни за седмото и 
осмото десетилетие на миналия век�, са обща тенденция 
за националните форуми през съответната година, плани-

� В периода 1970 – 1986 всяко от изданията на „Софийски музикални 
седмици“ е посвещавано на актуална паметна годишнина. 
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рани далеч назад във времето. Проучването на различни 
източници показва, че юбилеите са предначертавани в 
партийните дългосрочни планове и програми. така на-
пример, още в края на 1965 година на заседание на Ко-
митета за изкуство и култура е оповестено решение на 
Политбюро на ЦК на БКП „да бъдат чествани най-широ-
ко великите годишнини, които наближават: 50 години от 
октомврийската социалистическа революция, 25 години 
от социалистическата революция в България, 100 годи-
ни от рождението на Ленин, 90 години от Априлското 
въстание“2. В тази връзка първото издание на „Софий-
ски музикални седмици“ преминава под знака на 200-
годишнината от рождението на Лудвиг ван Бетовен, но 
и на 100-годишнината от рождението на Ленин. Парале-
лите с „Мартенски музикални дни“ и „Варненско лято“, 
проведени през същата 1970, са очевидни – посвещени-
ята им са широко разгласени в официалния печат. При-
лики се откриват и в изпълняваните произведения на 
трите най-големи музикални форума – “Missa Solemnis“ 
и Меса в до мажор на Лудвиг ван Бетовен, възприемани 
до тогава като „монопол“ на русенска сцена, вече звучат 
и на софийския фестивал, а Меса в до мажор е изпълне-
на и във Варна.

Към момента не откривам пълната програма на 
първите „Софийски музикални седмици“, но наличните 
фрагменти критическа рефлексия открояват достатъчно 
важни детайли от пъзела на 35-те фестивални дни. Сред 
достъпните данни и информацията за повече от сто пред-
ставени произведения от великолепни български музи-
канти заедно с гости от СССР, Полша, Франция, Италия, 
ГДР, ГФР, САЩ и чехословакия, може да се направят из-
води за преобладаващо Бетовеновия репертоар.

Като „несъмнено едно от интересните симфонични 
събития“ Розмари Кожухарова определя концерта на Со-
фийската филхармония на 27 май 1970 под диригентство-

2 На 27 декември 1965 се е състояло разширено заседание на плену-
ма на Комитета за изкуство и култура (тогава председател на КИК 
е д-р Петър Вутов). Вж. „Народна култура“, № 1, 1 януари 1966, с. 
1– 2. „Пред велики годишнини“, без посочен автор.
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то на Фолкер Вангенхайм от ГФР. Програмата е класи-
ческа и включва Симфония № 87 на Йозеф Хайдн и две 
Бетовенови творби – Концерт за пиано № 1 със солист 
Антон Диков и Симфония № 3 „Ероика“, чиято „твърде 
темпераментна реализация“ е постигнала „въздейства-
ща мащабност“ и „вътрешен заряд“3. Дирижиран от 
Асен Найденов, на 13 юни 1970 столичният филхармо-
ничен оркестър продължава почитането на бележитата 
годишнина с увертюрата „Егмонт“ и вокално-симфонич-
но произведение, което не присъства често в концертните 
афиши. За въздействащото изпълнение на Меса в до ма-
жор особено допринася и русенският самодеен хор „Ро-
дина“ с диригент Васил Арнаудов4. 

Берлинската държавна опера гостува с три постанов-
ки от националния си репертоар, сред тях е и „Фиделио“. 
Спектакълът е под диригентството на генералмузикди-
ректора на институцията отмар Сюитнер. Коментарът 
на Агапия Баларева е изцяло позитивен: „Със своята 
философско-етична тема – борбата против насилието 
и тиранията – и с дълбоката психологическа същност 
на музикалния си език единствената опера на Бетховен 
представлява и днес рядко явление в оперната литера-
тура и затова всяко нейно представяне носи свеж полъх 
в наситената с любовна лирика атмосфера на оперните 
театри. От завръзката на действието до ликуващия 
финал – апотеоз на верността на жената и на свобода-
та артистите и оркестрантите от Берлинската дър-
жавна опера разрешиха с дълбоко проникновение музи-
калните и сценичните си задачи като очертаха силата 
на конфликта между доброто и злото, между трагизма 

3 Кожухарова, Розмари. „Софийски музикални седмици“. Концер-
тът на Софийската филхармония. – В: Българска музика, 1970, № 
7, с. 27, 28.
4 На този концерт звучи и Концертът за цигулка на Марин Големи-
нов, във великолепна интерпретация на Боян Лечев, но констата-
циите са за неподходящо съчетаване на произведенията, което не 
е в полза на открояването на техните достойнства (Вж. Хлебаров, 
Иван. „Софийски музикални седмици“. Симфонични концерти. 
– В: Българска музика, 1970, № 7, с. 37).
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на отчаянието и вярата в добрия изход“5. отделно Сим-
фоничният оркестър на германската оперна трупа и ди-
ригентът отмар Сюитнер на 10 юни 1970 имат самостоя-
телна изява със специален концерт, изцяло с Бетовенови 
творби – „Голяма фуга“ оп. 133 (във варианта ѝ за стру-
нен оркестър), Концерт за цигулка и оркестър със солист 
Дина Шнайдерман и Симфония № 6 „Пасторална“.

от статия на Иван Хлебаров става ясно, че на 8 юни 
1970 и чешката филхармония с диригент Вацлав Нойман 
изнася цял концерт с Бетовенова програма по повод 200-
годишнината от рождението на композитора6. Изпълнени 
са Увертюра „Леонора“ № 3, Концерт за пиано и оркестър 
№ 5 (със солист ян Паненка) и Симфония № 5. 

Димитър Русчев рецензира рецитал с Бетовенови 
песни на Лиляна Барева и Петър Щабеков: „Да се обърне 
към този дял от Бетховеновото творчество е твърде 
рисковано за всеки артист, тъй като най-интимните 
чувства и мисли, вложени тук от автора, едва ли биха 
осигурили шумен успех на подобна програма. Барева и 
Щабеков завладяха вниманието на публиката в тази 
сфера на музикална изразност. Преди всичко това се 
дължи на тънкото им чувство за мярка и стил, но не 
по-малко и на прекрасния ансамбъл“7. За същия вокален 
концерт в друг свой отзив авторът посочва като принос 
обстоятелството, че „и в жанра, тъй далечен от „всекид-
невния“ Бетховен, те намериха характерния стил, за да 
разкрият най-съкровеното в душата на твореца – него-
вата интимна лирика, предназначена за най-близките на 
сърцето му“8. 

Сред българските камерни изпълнители, посветили 
на знаменателната 200-годишнина своите изяви в първо-
то издание на фестивала, е и струнният квартет „Димов“: 

5 Баларева, Агапия. „Софийски музикални седмици“. Берлинска 
държавна опера. – В: Българска музика, 1970, № 7, с. 32.
6 Хлебаров, Иван. „Софийски музикални седмици“. Симфонични 
концерти. – В: Българска музика, 1970, № 7, с. 32.
7 Русчев, Димитър. „Софийски музикални седмици“. Първата от 
седмиците. – В: Българска музика, 1970, № 7, с. 27.
8 Русчев, Димитър. „Софийски музикални празници“. – В: Народна 
Култура, № 23, 6 юни 1970, с. 7.
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„Бетховеновата програма на квартет „Димов“ осно-
вателно привлече масово публиката в салона на ЦДНА. 
Съставена от най-трудните технически и музикално ка-
мерни творби на композитора – квартети оп. 127 и 135, 
както и Голямата фуга – тази програма поставя на из-
питание възможностите и на най-рутинирания състав, 
какъвто са безспорно Димовци“9. 

Въпреки констатациите за фрагментарност и недо-
статъчна компактност на камерния цикъл на първите „Со-
фийски музикални седмици“, наблюдателите посочват и 
силни страни от този фестивален сегмент. Подчертават се 
постижения в изявите и на някои гостуващи инструмен-
талисти, обърнати към юбилея. такива са италианското 
клавирно трио „Сантоликуидо“ – „професионално ста-
билен и изискан ансамбъл с много добри технически въз-
можности“, изпълнили бавните части на Бетовеновите 
триа оп. 1, № 2, оп. 70, № 1 и оп. 97 „със завладяващо 
поетично вдъхновение“10. Младият италиански пианист 
Марио Делли Понти също се представя с цяла Бетовено-
ва програма, но не е достатъчно убедителен в техническо 
и интерпретационно отношение и концертът му остава в 
сянката на зрялото изкуство на Рудолф Керер��.

Безспорно явление на новия международен музи-
кален форум е съветският пианист Рудолф Керер, който 
освен солистичната си изява със Софийската държавна 
филхармония с Първия клавирен концерт на Брамс (с 
диригент Иван Маринов), изнася и рецитал с творби на 
Бетовен, Прокофиев и Шопен. Въпреки че „не предизвик-
ва сензация“, гастролът му на българска сцена е високо 
оценен и щедро отразен от специализираната критика, 
като суперлативите са именно за интерпретацията на Бе-
товеновите творби. определен е като музикант, на когото 
Бетовеновата музика е въпрос на „лично светоусещане, 
на опора, чрез която той съществува“. Показал „вели-
колепно темброво нюансиране, ясно вътрешно чуване, 

9 Пак там.
10 Рашева, Мария. „Софийски музикални седмици“. Камерни кон-
церти. – В: Българска музика, 1970, № 7, с. 41.
�� Пак там, с. 40.
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осмисляне на фактурата“12, той е предоставил „вълнува-
ща среща“, с „едно искрено и дълбоко изкуство, което 
пренебрегва стремежа към личната самоизява, в името 
на голямата музика“13. Сред рецензентското многогласие 
се откроява авторитетното мнение на основателя на „Со-
фийски музикални седмици“ Богомил Стършенов, извес-
тен с обективните си оценки и критичното си перо. Спо-
ред него самостоятелният концерт на 5 юни 1970 на вече 
известния на българската публика пианист, представил се 
с две сонати от Бетовен – оп. 31, № 2 и оп. 57 „Апаси-
оната“, третата соната на Прокофиев и 24 прелюдии от 
Шопен, е „една от най-силните вечери на „Седмиците“ 
досега, изява на голямо изкуство, на пълноценно естети-
ческо възприятие и преживяване. Това бе среща с една 
изключително ярка и обаятелна артистична личност, 
съчетала някак самобитно сгъстения заряд на силно изя-
вената емоционална природа с мъдростта и зрелостта 
на умния и мислещ художник, който гради и подчинява 
на ясна, непоклатима логика своята интерпретация. 
Наистина как щастливо съвпада артистичният тонус 
на Керер с обузданата страст на Бетовеновия драма-
тизъм...“14.

Закриването на първото фестивално издание на 29 
юни 1970 с „Missa Solemnis“ също е под знака на юби-
лейната Бетовенова годишнина. тържественият концерт с 
участието на Симфоничния оркестър на Българското ра-
дио и телевизия и Българската хорова капела „Светослав 
обретенов“ е дирижиран от Асен Найденов. Солисти са 
Юлия Винер, тони Христова, Любомир Бодуров и Павел 
Герджиков. Доколкото може да се прецени по отзивите 
в специализираните печатни издания, изпълнението не 
оправдава „огромния“ интерес на публиката. Събитието 

12 Хлебаров, Иван. „Софийски музикални седмици“. Симфонични 
концерти..., с. 36.
13 Рашева, Мария. „Софийски музикални седмици“. Камерни 
концерти..., с. 39 – 40.
14 стършенов, Богомил. Рудолф Керер. – В: стършенов, Богомил. 
Изследвания, размисли, оценки (1957 – 1977). Съст. и ред. Слав 
Кожухаров. София: 1977, с. 228 – 229.
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обаче е опит за начало на традиция, израз на намерени-
ята на организаторите „Софийски музикални седмици“ 
да завършват с мащабна вокално-инструментална творба 
с дълбоко естетическо, общочовешко послание. „Missa 
Solemnis“ звучи на фестивалния финал и две години по-
късно на същата дата (29 юни 1972) в изпълнение на Со-
фийската държавна филхармония и Българската хорова 
капела „Светослав обретенов“. Диригент е Генадий Рож-
дественски (СССР), а солисти – Емилия Петреску (Румъ-
ния), Маргарита Лилова, Мъри Дики (Австрия), Фред 
тешлер (ГДР). 

Без да се превръща в задължително правило, в 
следващите години закриването на „Софийски музикал-
ни седмици“ многократно е с Бетовеново произведение. 
Най-често това е Деветата симфония (1973, 1974, 1975, 
1977, 1978, 1980, 199015), изпълнявана от различни оркес-
три, хорове, диригенти и солисти. Реализацията на гран-
диозните концерти е на Димитър Манолов, Васил Стефа-
нов, Константин Илиев, Арвид янсонс (РСФСР), с учас-
тието на Софийска филхармония, Симфоничен оркестър 
на Комитета за телевизия и радио, Българска хорова ка-
пела „Светослав обретенов“, Хор на Софийска народна 
опера, Държавен академичен руски хор (СССР), Хор при 
Букурещката филхармония „Джордже Енеску“. Сред со-
листите изпъкват имената на Юлия Винер–ченишева, 
Александрина Милчева, Маргарита Лилова, Стефка Ев-
статиева, Ана томова–Синтова, Христина Ангелакова, 
Емилия Петреску (Румъния), Любомир Бодуров, Никола 
Гюзелев, Стоян Попов, Павел Герджиков, Людовик Шпис 
(Румъния), тео Адам (ГДР), Здравко Гаджев, като някои 
от тях се изявяват по няколко пъти през годините. На фи-
налните концерти са представяни и други творби на без-
смъртния виенски композитор – Симфония № 2 (1995), 
Симфония № 3 „Ероика“ (1982), Симфония № 7 (2007). С 
Концерт за пиано и оркестър № 4, изпълнен от Андреас 

15 Съществува вероятност концертът на 29 юни 1990 с участието на 
Букурещката филхармония и хор „Родина“ – Русе да не се е състо-
ял. Данните са само от една от предварителните листовки, след 
това не откривам рецензии за закриването на фестивала.
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Писториус (ГДР), съпровождан от Държавна оркестрова 
капела – Берлин, с диригент отмар Суитнер, завършват 
„Софийски музикални седмици“ през 1987.

Както става ясно от посочените данни, включване-
то на Бетовенови опуси в програмите на „Софийски му-
зикални седмици“ не е само по повод юбилейни негови 
годишнини. така например със солистичен квартет от 
Германия (Барбара Беренс, Иви Йенике, Вилхелм Хар-
тман, Кристоф Щефингер) и с участието на Софийска 
филхармония и Национален филхармоничен хор „Свето-
слав обретенов“, дирижирани от Йордан Дафов, „Missa 
Solemnis“ открива фестивала през 2001.

от 1982 „Софийски музикални седмици“ са пъл-
ноправен член на Европейската фестивална асоциация. 
Принадлежността към тази организация изисква и поема-
нето на съответни ангажименти в синхрон с нейната дей-
ност. В отчетен доклад от 1987 директорът Петър Ступел 
посочва, че с цел повишаване престижа на Асоциацията 
се оформя тенденция „всички фестивали да включват в 
своята програма поне един концерт под патронажа на 
АЕФМ. [...] Тъй като ние досега не сме направили такъв 
концерт, считам, че трябва да помислим кой от концер-
тите от фестивалната програма за 1988 да бъде пос-
ветен на Асоциацията“16. Действително на 1 юни 1988 в 
зала „България“ е проведен концерт „под почетния патро-
наж на Европейската асоциация на музикалните фестива-
ли“. Участват Софийската филхармония с диригент Емил 
табаков и солистите Жан-Пиер Рампал – флейта (Фран-
ция) и Юри Буков – пиано. Програмата включва Увертю-
ра „Егмонт“ и Концерт за пиано и оркестър № 3, до минор 
(оп. 37) от Лудвиг ван Бетовен и Концерт за флейта и ор-
кестър, сол мажор (KV 313) и Симфония № 35 „Хафнер“ 
(KV 385) от Волфганг Амадеус Моцарт17. 

16 Доклад за проведената ежегодна Асамблея на Европейската 
асоциация на музикалните фестивали (АЕФМ) от Петър Ступел, 
без дата, отнася се за 1987. - ЦДА, ф. 1271, оп. 1, а. е. 273, л. 10.
17 Програма за XIX МФ „Софийски музикални седмици“, 1988, с. 
17.
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След това в още два от концертите под егидата на 
Асоциацията в периода 1988 – 2000 звучи музика на Бето-
вен. Единият от тях е на 18 юни 1993. Софийската филхар-
мония с диригент Емил табаков и солистите Минчо Мин-
чев – цигулка, янг чанг чо – виолончело (Южна Корея) и 
Борис Блох – пиано, представят на фестивалната публика 
Концерт за цигулка, виолончело и оркестър, оп. 102, ла 
минор от Йоханес Брамс (по повод 160 години от рожде-
нието на композитора) и Концерт за пиано и оркесър № 5, 
оп. 73, ми бемол мажор от Лудвиг ван Бетовен18. отзивът 
на олга Шурбанова изразява нескритото ѝ възхищение от 
преживяното. Поставяйки акцент върху Бетовеновото из-
пълнение, тя определя събитието като „своеобразна „гала 
вечер“, в която емоциите в зала „България“ кипяха като 
отпушена бутилка с шампанско. Тапата изхвръкна с Бо-
рис Блох, пианиста-романтик, чийто любовен контакт с 
инструмента и с музиката създаваше светъл ореол око-
ло звучащата материя, а и около самия него. Наслажде-
нието на този човек от свиренето изглеждаше такова, 
че дори Бърнард Шоу не би могъл да го заподозре в тайни 
„мъки“. Той така и изпълни Петия клавирен концерт на 
Бетовен – като възторжена изповед, отправена към све-
та с опиянение и захлас“19. 

В поредицата под Високия патронаж на Европейс-
ката асоциация е осъществен и концерт с цяла Бетовено-
ва програма. На 20 юни 1996 Симфоничният оркестър на 
Българското национално радио с диригент Милен Начев 
представя три обичани творби на композитора – Увертю-
ра „Кориолан“, Концерт за пиано и оркестър № 5 и Кон-
церт за пиано, цигулка и виолончело. Солисти са пианис-
тите Веселин Станев и Анна Стойчева, цигуларката Мила 
Георгиева и виолончелистът Христо танев20. това не е 
единственото изпълнение на тройния Бетовенов концерт 

18 Програма за XXIV МФ „Софийски музикални седмици“, 1993, 
с. 24 – 25.
19 Шурбанова, олга. Състоялият се взрив. – В: Култура, № 26, 25 
юни 1993, с. 1.
20 Вж. XXVII международен фестивал „Софийски музикални 
седмици“, 24 май – 2 юли 1996. обща програма, с. 17.
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в рамките на фестивала. На 23 май 2012 опусът звучи и на 
тържественото откриване на „Софийски музикални сед-
мици“ в интерпретацията на Мариана Гюркова – пиано, 
Ангел Станков – цигулка и Христо танев – виолончело. 
Съпровождани са от Филхармония „Пионер“, дирижира-
на от Стефан Линев, на вълнуващ концерт, посветен на 
60-годишнината от основаването на младежкия оркестър 
и 100-годишнината от рождението на дългогодишния му 
ръководител Влади Симеонов.

В изминалия половин век от богатата история на 
„Софийски музикални седмици“ Бетовен живее пълноце-
нен свой живот. Звучи под палката на именити диригенти, 
струи от пръстите на брилянтни виртуози, но и на съвсем 
млади, прохождащи таланти. така например през 2000 
година, също юбилейна за гениалния творец, програмата 
на „Седмиците“ отново е изпъстрена с негови произведе-
ния. организирани са разнообразни прояви с участието 
на български и гостуващи артисти, като събитията са пре-
димно камерни. В поредицата „Подиум на младия изпъл-
нител“ заедно се изявяват ясен тодоров (цигулка) и Соня 
Ким (пиано, Република Корея), а концертът им започва с 
Бетовеновата Соната за цигулка и пиано оп. 12, № 1. Анна 
Стойчева изнася клавирен рецитал, в който изпълнява и 
соната от Бетовен. „Софийски симфоници“ с диригент 
оливър Гилмър (Великобритания) представят Увертюра 
„Егмонт“ и Концерт за пиано и оркестър № 3. Солист е 
гръцкият пианист Стефанос Спанопулос. Струнно трио 
„Ерусалим“ от Израел включват в програмата си и Бето-
венова творба. 

На същото 41. издание на „Софийски музикални сед-
мици“ публиката има възможност отново да се докосне и 
до операта „Фиделио“ – този път като филмова прожек-
ция. Постановката е на Ерхард Фишер с диригент Зигф-
рид Хайнрих. Записът е продукция на оперния фестивал 
в Бад Херсфелд от 1987 и е предоставен от Гьоте-инсти-
тут, София. Съдейки по запазен отчет на проф. Димитър 
тъпков – тогава председател на фондацията „Софийски 
музикални седмици“, интересът е много голям. Залата на 
Националния музей „Земята и хората“ „не бе в състояние 
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да побере всички желаещи и мнозина си отидоха огорче-
ни“21. 

Разбира се, Лудвиг ван Бетовен неизменно присъства 
със своето творчество и в последното фестивално десе-
тилетие в концерти на Софийска филхармония, Камерен 
ансамбъл „Софийски солисти“, квартет „Димов“, Пламе-
на Мангова, Виктория Василенко и много чуждестранни 
гости. 

Невъзможно е открояването на всички ярки, неза-
бравими изпълнения, оставили следа в паметта на мно-
гобройните слушатели през 50-те фестивални години. 
Ще огранича избора си като насоча вниманието само към 
една от тези паметни срещи с музиката на Бетовен от края 
на миналото столетие – извън юбилейни негови чества-
ния, встрани от тържествените откриващи и заключител-
ни концерти и специални тематични цикли.

Интересна и различна е изявата на Емма тахмизян 
на „Софийски музикални седмици“ при завръщането ѝ в 
България през 1995 година след десетгодишно отсъствие. 
Поемайки рисковете от конструирането на изключително 
интензивна програма, изискваща много силна концентра-
ция и от страна на публиката, пианистката предоставя на 
аудиторията едно неординерно преживяване. Непосредс-
твено преди участието си на софийския фестивал, тах-
мизян представя същия концерт, съчетаващ сонати от До-
менико Скарлати и Лудвиг ван Бетовен с етюди от Клод 
Дебюси, Сергей Рахманинов, Фредерик Шопен, Дьорд 
Лигети и фантазия от Роберт Шуман, с голям успех и в 
Америка. На рецитала ѝ на 27 май 1995 в София интер-
претацията ѝ на Соната оп. 111, до минор, от Лудвиг ван 
Бетовен е окачествена като извънконвенционална, с трак-
товка „търсеща крайностите, „предела в изображени-
ето, в чувството“22. По повод своята концепция самата 

21 отчет на проф. Димитър тъпков за проведения XXXI Меж-
дународен фестивал „Софийски музикални седмици“, 20 юни 
2000, с. 3.
22 Шурбанова, олга. Емма тахмизян: „Ние, динозаврите“ (Разговор 
в рубриката „Българи в Америка“). – В: Култура, № 26, 30 юни 
1995, с. 9. 
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изпълнителка споделя: „Аз отивам колкото е възможно 
по-близо до Бетовен. Тръгвам към изостряне на двете 
крайности при него – огромната тишина и главоломни-
те взривове. Контрастите съществуват всъщност в ця-
лата му музика. [...] Тръгвам към абстрактното и голя-
мата свобода. Особено в тази соната, оп. 111, Бетовен 
вече не се движи в рамките на музиката, маха с ръка и 
на времето. И ако той е бил толкова извън материално-
то, аз просто го следвам, поне се старая... Старая се да 
отида в неговия свят, мисля, че е неговият“23. Вероятно 
всеки изпълнител по свой начин се докосва до Бетовено-
вия свят, разкривайки частици от необятната му вселена, 
но наистина има по-специални събития като концертът на 
Емма тахмизян, когато магията се случва. 

С фокус върху 250-тата Бетовенова годишнина е и 
предстоящото 51. издание на „Софийски музикални сед-
мици“, за което фестивалното ръководство в лицето на 
проф. Пламен Джуров и доц. д-р Момчил Георгиев под-
готвя многобройни изкушения. Предварителната про-
грама дава сериозни заявки за изключително успешен 
фестивал, с интересни акценти, посветени на юбилея, 
включително и специален концертен симфоничен цикъл 
„Магията на Бетовен“. За откриването е предвиден ци-
гулковият концерт, а закриването ще възроди традиция от 
първите фестивални години – с изпълнението на безсмърт-
ната Девета симфония. Дано да се осъществят!

23 Пак там, с. 9, 11. 
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Доц. д-р Илия Граматиков
Национална музикална академия
„Проф. Панчо Владигеров“

джоРдж РоКБъРГ, АвтоР 
нА Късен КвАРтет от Бетовен

„Съзнанието, че всичко вече е написано преди нас,
ни унищожава или ни превръща в призраци“�.

1. оригинална творба или епигонски пастиш?

Малко повече от два века след рождението на Бе-
товен – през декември 1971 – Джордж Рокбърг (george 
rochberg, 1918 – 2005) започва работата по своя трети стру-
нен квартет, поръчан от реномирания ансамбъл Concord 
String Quartet. До този момент авторът, отвоювал слава-
та си на правоверен модернист, изповядващ естетика на 
тоталния сериализъм2, има в списъка с композициите си 
редица атонални опуси, написани посредством строгите 
конструктивни похвати на сериалната техника (такива 
творби са и първите му два струнни квартета). освен като 
награждаван с престижни отличия авангарден компози-
тор и ръководител на Департамента по американска му-
зика на Университета в Пенсилвания, Рокбърг се слави и 

1 Борхес, Хорхе Луис. Вавилонската библиотека. Превод от испан-
ски: Десислава Николаева. – В: Хорхе Луис Борхес. Смърт и ком-
пас. София: Книгоиздателска къща „труд“, 2004, с. 128.
2 През 50-те и 60-те години името на Рокбърг се свързва предим- 
но със следвоенния сериализъм. За въвеждащи анализи на някои 
негови произведения от този период – виж: Gloag, Kenneth. Post-
modernism in Music. cambridge & New York: cambridge University 
Press, 2012, p. 75 – 83.
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като изследовател и теоретик на сериалната музика – още 
през 1955 публикува книгата си Хексахордът и отноше-
нието му към 12-тоновата редица3, в която анализира 
комбинаторните процедури в някои късни произведения 
на Шьонберг.

Но третият струнен квартет ще се окаже повратна 
творба, в която Рокбърг ще направи остър завой в озада-
чаваща стилистична посока. Композицията е окончателно 
завършена през февруари 1972 и е премиерно изпълнена 
от състава възложител на поръчката на 15 май същата го-
дина. С прозвучаването си на американската сцена, поде-
ляна по това време от двете водещи и непрестанно борещи 
се за надмощие направления – тоталния сериализъм наче-
ло с Милтън Бабит и алеаториката начело с Джон Кейдж, 
произведението не просто изумява явно имащата други 
очаквания публика, но и провокира безпощадни реакции 
от консервативно поддържащата авангардните естетики 
критика. Рокбърг е обявен за предател, реакционер, ими-
татор и фалшификатор, а творческият му акт е окачест-
вен като безсрамен регрес, самозадоволителна носталгия 
и обръщане към старата школа на романтизма. Музиката 
на квартета е категоризирана като пастиш и подражание 
на по-добри композитори, като писана от автор, който се 
упражнява в многозначителна ирония и пародийно изопа-
чаване – като дело на композитор вентрилоквист4.

Недоволството сред радетелите на безкомпромис-
ния авангард и неуморния прогрес навярно е ескалирало 
с прозвучаването на всяка следваща част от квартета, ор-
ганизиран архитектонично като аркообразна форма в пет 
части (от типа ABcBA), като първите две и последни две 
се изпълняват без прекъсване и образуват макрочасти, 
рамкиращи бавната – контемплативния център в драма-
тургията.

3 rochberg, george. The Hexachord and Its relation to the Twelve-
Tone row. Bryn Mawr, Pa.: тheodore Presser co., 1955.
4 Цветистите епитети на критиката са цитирани по спомените на 
Рокбърг в автобиографичната му книга: rochberg, george. Five 
Lines, Sour Spaces: The World of My Music. Urbana and chicago: 
University of Illinois Press, 2009, p. 101.
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Първата част фигурира като фантазийна интродук-
ция, в която се заявяват хетерогенни тематични идеи и 
се съвместяват колажно редуващи се атонални и тонални 
зони, съответно на граничеща с агресия императивност и 
съзерцателно спокойствие. означената като марш втора 
част има инвазивен характер и в разгръщането си прово-
кира многобройни натрапчиви алюзии към музиката на 
Шьонберг, Стравински и Барток.

третата част е тема с вариации и от начало до край 
звучи като музика от късните квартети на Бетовен, като 
невиждана и нечувана, току-що открита изгубена негова 
късна композиция в ла мажор. Марк Бери счита, че тази 
част отпраща към бавните части на Бетовеновия Струнен 
квартет № 14, op. 1315. Ричард тарускин пък смята, че тя 
е препратка към третата част на Струнен квартет № 15, 
op. 132 (означена от Бетовен като Свято благодарстве-
но песнопение от един оздравяващ към Божеството в 
лидийски модус) и каватината от Струнен квартет № 13, 
op. 1306 – Бетовеновата композиция, която няколко годи-
ни по-късно (през 1977) ще бъде изпратена да броди из 
галактиката като един от записите върху златната плоча 
на космическия апарат Вояджър. А самият Рокбърг счита 
своята „бетовенианска“ бавна част за катализатора, завих-
рил турбулентните реакции на критиката: „Окото на буря-
та попадна точно върху тоналната трета част – невъз-
мутимо романтическата ла мажорна тема с вариации. 
Бях отлъчен от поддръжниците и привържениците на 
модернизма за предателство спрямо сериализма, за де-
зертьорство от редицата на сериалистите“7. Любопи-
тен факт е, че през 1975 (по предложение на диригента 
Вилем Сокол, който навярно е бил запознат с направените 
от колегите му Артуро тосканини и Феликс Вайнгартнер 

5 Виж: Berry, Mark. Music, Postmodernism, and george rochberg’s 
Third String Qurtet. – In: Lochhead, Judith Irene, Joseph Henry Auner 
(Editors). Postmodern Music / Postmodern Thought. New York: rout-
ledge, 2002, p. 244.
6 Виж: Taruskin, richard. Music in the Late Twentieth century [The 
Oxford History of Western Music, Vol. 5]. Oxford, New York: Oxford 
University Press, 2006, p. 430.
7 rochberg, george. Five Lines..., p. 101.
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транскрипции за струнен оркестър на късни Бетовенови 
квартети) Рокбърг аранжира тази част за струнен оркес-
тър и я публикува самостоятелно под заглавието Транс-
цендентни вариации.

 В оригиналния си вариант като център на квартета 
„бетовенианската“ част е последвана от втори марш, тема-
тично обвързан и доразработващ идеите от първия. Затва-
рящата архитектоничната арка финална част, аналогично 
на първата, редува обособени дялове, които в случая са 
указани като скерца и серенади, отпращащи към жанро-
вата идиоматика и композиционния език на Малер.

Подобен еклектичен колаж от разнородна музикал-
на лексика, характерна за разнолики автори от отминали 
епохи, при това дело на уж заклет авангардист, неизбежно 
провокира въпроси за основанията на неговото създаване. 
Едно от популярните обяснения, тиражирано по звукоза-
писните издания с музика на Рокбърг, е с биографичен 
характер – диагностицирането през 1961 на сина му със 
сериозен мозъчен тумор, който три години по-късно ще 
доведе до фатален край. Дълбоко разтърсеният компо-
зитор изпада в състояние на творчески ступор и невъз-
можност да изрази непреодолимата тъга от загубата чрез 
средствата на сериалната техника. Самият Рокбърг пояс-
нява (без да отпраща към каквито и да било биографични 
събития): „Моят Трети струнен квартет [...] се появи в 
края на почти 25-годишно непрестанно търсене на най-
убедителния и ефективен начин да преведа музикалните 
си сили в най-ясни и най-директни модели на чувства и 
мисли“8. Но тези възможни биографични или естетически 
„оправдания“ на творческото решение на Рокбърг не са 
взети предвид от критиката като смекчаващи обстоятел-
ства – преднамереният му диалог с миналото се възпри-
ема като предателство спрямо съвременността. особено 
шокиращо и скандално е „изцеляващото“ от сериализма 
решение с тоналните вариации по средата, звучащи като 
близки родственици на Бетовеновото благодарствено пес-
нопение от един оздравяващ в късния петчастен квартет, 

8 Dixon, Joan DeVee. george rochberg: A Bio-Bibliographic guide to His 
Life and Works. Stuyvesant, New York: Pendragon Press, 1992, p. 139.
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който може да бъде видян като архитектоничен модел за 
противоречивия квартет на Рокбърг. Навярно тъкмо пора-
ди своята противоречивост произведението става особе-
но популярно сред музикалната общественост. Превръща 
се в един от най-успешните опуси на автора – печели наг-
радата за камерна композиция на престижния конкурс 
„Уолтър У. Наумбург“ и се радва на редица последвали 
изпълнения, провокирали поръчката от Concord String 
Quartet на още три квартета.

Но отвъд куриозността и скандалната слава третият 
струнен квартет на Рокбърг с характеризиращия го еклек-
тичен колаж от разнородни композиционни идиоми и раз-
нолики исторически стилове поставя под въпрос тради-
ционното разбиране за индивидуален стил и оригинална 
творческа идея. Със сигурност нападателните обвинения 
в ретроградно епигонство и безсрамно самоотлъчване от 
идеологията на модернисткия прогресизъм неглижират 
проблематичността в тази тревожна подвъпросност. А 
пейоративното тълкуване на пастиша – на подражание-
то на чужди стилове, наподобяването на характеристики 
на определени творби или съвместяването и адаптиране-
то на хетерогенни фрагменти (включително от различни 
автори) в рамките на нова творба9, е най-малкото едно-
странчиво. Пример за различно отношение към концеп-
цията за пастиша и значението ѝ в XX век е предложеното 
от Ричард тарускин историческо осмисляне на неокласи-
ческите произведения на Стравински тъкмо през поня-
тието пастиш10. той причислява творческите решения на 
емблематичната фигура за модернизма към широко раз-

9 За датиращото от късния XVII век тясно музикално разбиране на 
термина пастиш/пастичо като опера (а по-късно и други вокални 
жанрове като оратория и кантата), компилирана от различни откъси 
от други произведения (на един и същ или различни автори) и адап-
тирана към ново либрето – виж: Price, curtis. Pasticcio. – In: grove 
Music Online. Oxford University Press: https://www.oxfordmusiconline.
com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-
9781561592630-e-0000021051
10 Виж: Taruskin, richard. Music in the Early Twentieth century [The 
Oxford History of Western Music, Vol. 4]. Oxford, New York: Oxford 
University Press, 2006, p. 447 – 456, 467 – 493.
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пространената (особено през XIX век) традиция на писане 
в определен стил, към която принадлежат произведения 
като: Моцартовата Жига за пиано (K. 574), подражаваща на 
бароковия хроматичен стил; Хайдновите оратории Сътво-
рението и Годишните времена – жанров и стилистичен 
реверанс към Хенделовите; и четвъртата оркестрова сю-
ита (op. 61) на чайковски, наречена Моцартиана и изця-
ло съставена от симфонични препрочити на Моцартови 
творби, сред които споменатата жига (сама по себе си 
пастиш) и хоровата Ave verum corpus (K. 618), но оркест-
рирана въз основа на клавирната ѝ транскрипция, напра-
вена от Лист (т.е. жигата фигурира като двоен пастиш, 
а Ave verum corpus – като двоен препрочит). Пастишът, 
независимо дали бива прилаган иронично или сериозно 
като подход в композицията, е удачен механизъм за про-
карване на интертекстуални връзки към лексикални иди-
оми от миналото в творческия диалог с историята, така 
характерен именно за неокласическите произведения на 
Стравински. тъкмо пастишът е сред тези особености на 
стила му, които дават основания на някои изследователи 
да считат автора хамелеон за предшественик на постмо-
дерното творческо поведение��. това на свой ред повдига 
въпроса относно типа творческа стратегия, предприета от 
Рокбърг за третия струнен квартет, написан в годините на 
първите опити за теоретично артикулиране на концепци-
ята за постмодернизма. Дали мрежата от интертекстуал-
ни препратки към чуждо музикално творчество и колажът 
от натрапчиви алюзии към стиловете на други автори из 
хода на времето са ранни примери за типично постмодер-
ни художествени феномени? Полагането на творбата в 
подобен контекст би ли „оправдало“ естетически нейния 
плуралистичен стил и невъзможността да бъде отнесена 

�� Например: Gloag, Kenneth. Op. cit., p. 25 – 27; който се позовава на: 
Jameson, Fredric. Postmodernism, or, the cultural Logic of Late capita- 
lism. London: Verso, 1991, p. 17; и отпраща към възгледа за неокласи-
цизма като прото-постмодернизъм, предложен от: Born, georgina. 
rationalizing culture: IrcAM, Boulez, and the Institutionalization 
of the Musical Avant-garde. Berkeley: University of california Press, 
1995, p. 49.
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еднозначно към определен исторически период? Дали тези 
нейни характеристики суспендират или напротив – обус-
лавят оригиналността на авторовата идея?

За да предложим аргументирани отговори, е необ-
ходимо да направим обобщаващо щрихиране на някои от 
основните постановки в концепциите за постмодерност-
та (разбирана като исторически период), постмодернизма 
(разбиран като нагласа, поведение, начин на мислене и 
стил) и постмодерната музика.

2. типология на творческото поведение 
в постмодерната ситуация

До днес няма консенсус между специалистите от 
различните хуманитарни области относно това какво 
всъщност е постмодерното и към какви аспекти на кул-
турата се отнася. Предпоставката за разногласията се таи 
най-вече в една от основните черти на постмодерната нагла-
са – противенето на научното или философското рациона-
лизиране и дефиниране, характеризиращи мисленето на 
предхождащата постмодерната ситуация модерност (във 
философското разбиране на понятието, посочващо епо-
хата на Декарт за начало на т.нар. Ново време). Постмо-
дерната нагласа е насочена тъкмо към това, което устоява 
на дефинициите и разкъсва строгата логика – фрагмен-
тарността, неопределеността и плурализма. Дори самият 
постмодернистки дискурс е често фрагментарен и криво-
личещ в опитите за концептуализиране на постмодерното 
ту като историческа ситуация (Жан-Франсоа Лиотар12 и 
Дейвид Харви13), ту като тип култура (Стивън Конър14), 
ту като културна доминанта (Фредрик Джеймисън15), ту 
като етически или политически императив (Зигмунт Бау-

12 Лиотар, Жан-Франсоа. Постмодерната ситуация. Превод от френ-
ски: тони Николов. София: Наука и изкуство, 1996.
13 Harvey, David. The condition of Postmodernity. Oxford: Blackwell, 
1990.
14 Connor, Steven. Postmodernist culture: An Introduction to Theories of 
the contemporary, 2nd edition. Oxford: Blackwell, 1997.
15 Jameson, Fredric. Postmodernism, or...
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ман16), ту като период, в който сме достигнали до края на 
историята (Джани Ватимо17 и Франсис Фукуяма18) и пр. 
Липсва единогласие и за това какво точно е отношението 
на постмодерното изкуство спрямо това на модерността, 
отвъд подразбиращата се на езиково ниво историческа 
последователност – стремеж към неговата радикализация, 
довеждаща авангардните експерименти до нови предели, 
или претенция за неговото надмогване и дори отричане19. 
И в двата случая опитите за извеждане на отличителните 
белези на постмодерното по презумпция се основават на 
разграничаването му от модерното, като при повечето от 
тях неизбежно се достига (експлицитно или контекстуал-
но) до прословутия списък с опозиции в съпоставянето на 
характеристиките на модерното и постмодерното (с уговор-
ката за неговата условност, непълност и възможна проти-
воречивост), предложен от един от първите говорещи за 
постмодерност в изкуството автори – Ихаб Хасан – в пос-
леслова му Към понятието за постмодернизъм, включен 
във второто издание на книгата му от 1971 Разчленяване-
то на Орфей: напред към постмодерната литература20. 
Сред бинарните опозиции, които със сигурност могат да 
се отнесат и към музиката, са: форма (свързана, затворена) – 
антиформа (несвързана, отворена), жанр/граница – текст/
интертекст, вид – мутант, замисъл/проект – случайност, 
йерархия – анархия, сътворяване/тотализиране – разру-
шаване/деконструкция, цел – игра, художествен предмет/
завършена творба – процес/представяне/случване, нара-
тив/grande histoire – антинаратив/petite histoire, корени/

16 Bauman, Zygmunt. Postmodern Ethics. Oxford: Blackwell, 1993.
17 ватимо, Джани. Краят на модерността: нихилизъм и херменевтика 
в постмодерната култура. Превод от италиански: тодор Петков, 
Кристиян Кацори, Снежанка Михайлова. София: КХ, 2004.
18 Fukuyama, Francis. The End of History and the Last Man. Har-
mondsworth: Penguin, 1992.
19 За въвеждаща литература в основните постановки при концеп-
туализирането на постмодерността и постмодерното в различните 
области – виж: Malpas, Simon. The Postmodern. London and New 
York: routledge, 2005.
20 Hassan, Ihab. The Dismemberment of Orpheus: Toward a Postmodern 
Literature [Second Edition]. New York: Oxford University Press, 1982.
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дълбочина – ризоми/повърхност, селекция – комбинация, 
метафора – метонимия, метафизика – ирония, детермини-
раност – индетерминираност21.

Въпреки възможните крайни опозиции в творчески-
те проявления на модерното и постмодерното поведение 
на концептуално равнище представите за модернизма и 
постмодернизма са напълно идентични – те са метасти-
лови понятия с безкрайно широк обем, касаещи турбу-
лентни в естетическо отношение исторически периоди, 
породили множество симултанно съществуващи и проти-
воречащи си като постановки „-изми“ (нека си послужим 
с постмодерната лексика – макро- и микронаративи) – ме-
тапонятия, чрез които рационализиращият метадискурс 
се опитва да типологизира културната доминанта (както 
би казал Джеймисън) в дадения многолик исторически 
отрязък.

Сред опитите за типологизиране на постмодерната 
музика можем да посочим този на композитора и музи-
колог Джонатан Крамър22, който под формата на списък 
представя редица нейни симптоматични характеристики, 
сред които: тя е по някакъв начин иронична, не зачита гра-
ниците между звучностите и процедурите на миналото и 
настоящето, съмнява се в бариерите между високата му-
зика и популярните жанрове, показва презрение към не-
оспорваната стойност на структурното единство, избягва 
определянето на формите, включва цитати и препратки 
към музиката на многобройни традиции и култури, раз-
чита на противоречията, съмнява се в бинарните опози-
ции, включва фрагментарността и непоследователността, 
съдържа плурализма и еклектиката, създава множествени 
значения, предоставя конструирането на смислите повече 
на рефлексията на слушателите, отколкото на партитури-
те, изпълнителите или авторите23.

21 Ibid., p. 267 – 268.
22 Виж: Kramer, Jonathan. The Nature and Origins of Musical Post-
modernism. – In: Lochhead, Judith Irene, Joseph Henry Auner (Edi-
tors). Postmodern Music / Postmodern Thought. New York: routledge, 
2002, p. 13 – 26.
23 Ibid., p. 16 – 17.
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На свой ред музиколожката Джен Паслър диферен-
цира три основни направления в музиката от посочваните 
като постмодерни десетилетия24: 1) отхвърляне на нуждата 
от непрестанна промяна и оригиналност наред с отказа от 
крайно интелектуализирания подход и прекомерна услож-
неност в композирането чрез преоценяване на изразния 
потенциал на по-традиционните форми и похвати, завеща-
ни от традицията – тенденция, наченала през 60-те години 
и избуяла през 80-те, особено след залеза на следвоенния 
авангард; 2) появата и бързо нарастващата популярност 
на концепцията за ненаративната музика, основаваща се 
на репетативни (предимно диатонични) модели в рамките 
на неимоверно дълго траещи формални структури – кон-
цепция, неуморно разработвана най-вече в Америка от 
представителите на т.нар. минимализъм; 3) плуралистич-
ният възглед за музиката и еклектизмът в композиционния 
акт, пораждащи хетерогенни произведения, основани на 
интертекстуални препратки и колажиране на разнородни 
заемки/цитати с цел играта между или конфронтирането 
на старо и ново, оригинално и заимствано, сериозно и по-
пулярно, естетическо и неестетическо, наред със създаване 
на усещането за множествено време, съставено от редица 
времеви откъслеци или спомени за други времена.

Като красноречиви примери за последната тенден-
ция в настоящата студия можем да посочим произведения 
като Sinfonia (1968) на Лучано Берио, кончертите гроси на 
Алфред Шнитке и, разбира се, третия струнен квартет на 
Джордж Рокбърг. Проблематизирането на колажността, 
интертекстуалността и пастиша в тези композиции може 
да ни послужи за артикулирането на различията в твор-
ческото поведение и диалога с миналото на тези ключови 
за постмодерната ситуация автори. 

24 Виж: Pasler, Jann. Postmodernism. – In: grove Music Online. Oxford 
University Press: https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/ 
10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-000 
0040721
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2.а. Колаж и интертекстуалност – Берио

Със своята Sinfonia и особено с нейната трета и цен-
трална за петчастния цикъл част Берио поставя неглас-
но въпроса (загатнат и с използваното старо италианско 
понятие) за това как във втората половина на XX век би 
могла да се възприема музиката от миналото, как се пре-
осмисля разбирането ни за авторство и как се променя 
усещането ни за време. Берио постига това в частта тък-
мо с колажа от музикални и словесни интертекстуални 
препратки, изграден въз основа на прекомпозирането на 
скерцото от Втората симфония на Малер, само по себе 
си резултат от чисто инструменталното прекомпозиране 
на песента Des Antonius von Padua Fischpredigt от авто-
ровия вокален цикъл Des Knaben Wunderhorn. частично 
пренаписано (главно чрез преоркестрация и минимални 
купюри), Малеровото скерцо служи като своеобразно то-
ново пано, върху което се наслагват чрез звукова броде-
рия/апликация многобройни цитати от литературни тек-
стове (предимно от Самюъл Бекет и Клод Леви-Строс) 
и чужди композиции, сред които Шестата симфония на 
Бетовен, Морето на Дебюси, Кавалерът на розата на 
Щраус, Фантастична симфония на Берлиоз, Валс на Ра-
вел, Пролетно тайнство на Стравински, наред с фраг-
менти от Брамс, Шьонберг, Веберн, Берг и много други, 
включително автоцитати от самия Берио.

Композиторът обаче не приема безрезервно идеята за 
частта като колаж, защото в подбора на елементите няма 
нищо случайно – те са майсторски наплетени в сложна 
интертекстуална мрежа с преднамерена и логично изгра-
дена конструкция, сякаш иначе хетерогенният музикален 
материал следва своя иманентна логика. Дори едно ли-
шено от историческия опит с цитираните произведения 
ухо може да бъде заблудено, че му се предлага хомоген-
но и оригинално произведение. Но това съвсем не е така, 
защото то е конституирано въз основа на симултанното 
съвместяване на многобройни исторически шедьоври, 
повечето от които знакови за радикални нововъведения в 
музикалния език и респективно подсилващи впечатлени-
ето за интензивни промени в хода на историята – сякаш 
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частта е рентгенова снимка на самата музикална история, 
изобразена в колажно-симултанен вид – илюзия за мно-
гоизмерност и политемпоралност, изплуваща на повърх-
ността на изображението из дълбините на историчността; 
или по-точно – като еклектичен видеомонтаж за шапка на 
телевизионна поредица, посветена на историята на музи-
ката и предявяващо въвеждаща в предстоящите серии.

Но тук възниква въпросът с какво колажът на Берио 
се различава от колажната техника на модернистите, ши-
роко използвана от редица представителни на различни  
„-изми“ в изкуствата (особено в изобразителното – на-
пример в кубизма), какъвто е и случаят с неокласически-
те пастиши на Стравински. отговорът се крие в степента, 
в която колажираните фрагменти съхраняват своите ре-
ференции към оригиналния си контекст. В модернисткия 
колаж фрагментите приглушават – както стилизираните 
лексикални идиоми, вградени в индивидуалния език на 
Стравински, – или напълно губят референциите си към 
своя оригинален контекст, т.е. те биват преобразявани в 
процеса на колажиране, за да се превърнат в градивни еле-
менти, съчленяващи нов художествен наратив, който (не-
зависимо дали е абстрактен или не) поражда съвършено 
нов контекст. При Берио обаче изтръгнатите от оригинал-
ния си контекст звукови отломъци запазват произхода си 
разпознаваем – майсторски наплетени, те функционират 
подобно на думи в електронен хипертекст, като директ-
но отпращащи опитното ухо връзки (музикални хипер-
линкове) към други цялостни тонови наративи със свои 
собствени смисли. Но музикалният хипертекст на Берио 
има и друга, много по-важна отличителна характеристи-
ка – това е неговата мнима наративност, напомняща тази 
на безсмислените „разкази“ в езиковите игри на Луис Ка-
рол, използвани и при стиховете му в Алиса в огледал-
ния свят, при които от словесни морфеми се съчленяват 
всевъзможни несъществуващи думи, подреждани уж в 
граматически структури, но формиращи напълно лишени 
от смисъл изречения. 

Или иначе (и обобщено) казано – третата част на 
Sinfonia е кохерентна като направа, но лишена от кохе-
рентен смисъл композиция и като такава тя е показателна 
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за постмодерното творческо поведение, тъй като поставя 
под въпрос модернистките очаквания за оригиналност на 
авторската идея и единство в нейното реализиране.

2.б. Полистилистика – Шнитке

тези очаквания срещат тотално незачитане до степен 
на саркастична самоирония от страна на Шнитке, чийто 
диалог с музикалната история носи множество белези на 
постмодерната нагласа и често бива заявяван от компози-
тора още с посочването на жанра в заглавията на произве-
денията. Кончертите гроси са красноречив пример за това, 
включително с изпълнителския си състав – например с пре-
струващия се на континуо клавесин в concerto grosso № 3 
(1985) като в неокласическа пастишна игра с барока.

При Шнитке колажността е конституиращ принцип 
на индивидуалния стил, определян от самия него като по-
листилистика, при която (както ни подсказва самото по-
нятие) от същностно значение са плурализмът и конфрон-
тацията на исторически и естетически хетерогенни сти-
лове, които се колажират на принципа на острия внезапен 
контраст, водещ дори до разпадане на усещането както за 
структурно единство, така и за линейно протичащо време. 
В допълнение привидно наивната и добронамерена игра 
с традицията постепенно „загрубява“ до отиграването на 
трагични ситуации, в които ни се внушава чувството за 
безвъзвратна загуба или унищожаване на дълго устояли 
на времето идеали. В тази нееднозначна игра са мобили-
зирани и изразните средства на пастишното подражание 
на близки и отдалечени във времето чужди стилове, като 
например бароковия именно в concerto grosso № 3. На мо-
менти то зазвучава като музика, писана от съвременници 
на Бах и Вивалди, която безпардонно бива сблъсквана с 
разкъсващата я агресивна звучност на фрагментарно из-
ползвани авангардни музикални езици или чиято идеали-
зирана красота завяхва на фона на фалша, прокрадващ се 
чрез интерполациите с пастиши на популярни жанрове.

В своята анотация към произведението за едно от 
звукозаписните му издания Шнитке дава въздействащо с 
образността си описание на процеса на фрагментиране на 
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материала, смисъла и контекста в него: „[To] започва „кра-
сиво“, неокласицистично, но след няколко минути музеят 
експлодира и ние оставаме с фрагментите от миналото 
(с цитатите) пред опасното и несигурно/непостоянно 
настояще. [...] ...великите фигури от миналото не могат 
да изчезнат... Техните сенки са по-способни на живот от 
днешната пантеонна тълпа“25. Колажът от исторически 
артефакти в музиката на Шнитке се разпада, защото често 
между отделните фрагменти няма интертекстуална обвър-
заност и изгражданият контекст рухва под въздействието 
на деструктивните процеси – полистилистичната музейна 
експозиция, посветена на музикалната история, е хаотична, 
непостоянна и всява обезкуражаващо объркване, вместо да 
конструира систематична представа за миналото. Макар че 
в рефлексиите към музиката си Шнитке не използва поня-
тията постмодерно и постмодернизъм, а те и не биха могли 
да се отнесат безвъпросно към нея, защото се свързват с яв-
ления в западната музика, при които липсва така характер-
ният за Шнитке трагизъм; със скептицизма, фрагментар-
ността, плурализма и болезнената ирония в творческото си 
мислене той се превръща в един от показателните примери 
за постмодерното възприемане на света и историята.

2.в. Лингвистични маски и отказ 
от оригиналност – Рокбърг

Сходно по отношение на колажността и стиловата 
хетерогенност поведение се наблюдава и в някои компо-
зиции на Рокбърг – например в тази за 15-членен камерен 
ансамбъл Music for the Magic Theater (1965), представля-
ваща колаж от положени в ситуация на интертекстуалност 
и дисконтинуитет цитати от различни исторически кон-
тексти, вдъхновен от финалния дял на романа на Херман 
Хесе Степния вълк и ненаративната кинематография.

Но това, което е емблематична характеристика за 
музиката на Рокбърг и което е показателно за неговия 
постмодерен поглед към историята, е свеждането на лич-

25 schnittke, Alfred. concerto grosso No. 3 [Liner notes in cD booklet]. 
BIS, cD-537, 1991, p. 3.
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ния му композиционен език след началото на 70-те годи-
ни най-вече до пастиш. Първото му произведение, в което 
той изцяло се фокусира върху пастиша, е тъкмо третият 
струнен квартет. Неговите части предлагат написана само 
от Рокбърг музика, която обаче звучи като някогашна, на 
моменти значително по-стара. освен това тук също е нали-
чен колаж, но вече не от цитирани хетерогенни музикални 
текстове (т.е. не от зает наготово материал), а от разнород-
ните стилове или алюзии към музиката на композиторите, 
на които Рокбърг пастишно подражава в различните части 
на квартета си (т.е. колажът е от разностилов новосъздаден 
материал). Всяка от частите показва различна степен на 
интензивност в прескачанията от един стил към друг, като 
централната трета е стилово най-хомогенна, защото в нея 
колажният принцип е оставен настрана.

В ушите на консервативните радетели на модерниз-
ма, авангарда и неуморното експериментаторство подо-
бен пастиш с радикален отказ от обичайните за времето 
похвати няма как да не зазвучи като шокиращо преда-
телство спрямо съвременността. Сама по себе си третата 
част на квартета едва ли би прозвучала „адекватно“ и в 
ушите на заклетите постмодернисти – в нея няма ирония, 
дистанция, плурализъм, дисконтинуитет и пр., а вместо 
това тя внушава по-скоро смущаваща с искреността и на-
ивността си невинност в обръщането към тоналния език 
от първите десетилетия на XIX век. Но обрамчена от ос-
таналите части на квартета, особено след модернистки 
звучащите първи две части, предлагащи алюзии към сти-
ловете на Шьонберг, Барток и Стравински, тя фигурира 
като елемент в колаж от музикални пастиши, при който 
Рокбърг сякаш проговаря на различни мъртви езици. А 
подобна употреба на пастиша според Джеймисън е една 
от ключовите характеристики на постмодерното твор-
ческо поведение: „Пастишът, също като пародията, е 
подражание/имитация на специфичен или уникален, ха-
рактерен стил – носене на лингвистична маска, говорене 
на мъртъв език“26.

26 Jameson, Fredric. Postmodernism, or…, p. 17.
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Въпросът обаче е какви всъщност са намеренията 
на Рокбърг, какво точно цели с този пастиш, с това музи-
кално говорене на мъртви езици така, сякаш те все още 
са живи. Дали това е ирония, пародия, гротеска, или пък 
критично поставяне под въпрос тъкмо на модернистката 
обсесия от революционното новаторство, на непоколеби-
мата убеденост в нуждата от перманентен прогрес и на 
стагниращата саморефлективност на автора по отноше-
ние на индивидуалния стил. Рокбърг сам дава отговора 
в почти манифестната си анотация към първото звукоза-
писно издание на квартета27, в която коментира какво оз-
начава миналото за него, как достига до възгледа за необ-
ходимостта от преоткриване на завещаното от историята 
и осъзнаването, че „музиката на „старите майстори“ 
е била живо присъствие/настояще и нейната духовна 
стойност не е била заменена или разрушена от новата 
музика“28. Според Рокбърг подобни представи са чужди 
за твореца от XX век, за непрестанно питащия се къде е 
бил, къде се намира в момента и накъде трябва да вър-
ви – чужди на стремежа към техническо майсторство и 
разработването на уникален и разпознаваем личен стил. 
По своя път Рокбърг среща необходимостта да изостави 
концепцията за оригиналността, в която личният стил и 
субективността на твореца са най-върховни ценности, 
предполагащи стремеж към разграничаване от минало-
то и избягване на заплахата от асоцииране с великите 
майстори от историята. За Рокбърг решението е да за-
гърби окончателно това, което счита за „културна пато-
логия“29 на своето време, и да изпробва възможността 
за „обновяване на музиката посредством възстановя-
ването на връзката с традицията и богатството на 
миналото“30.

27 rochberg, george. String Quartet No. 3. [Liner notes on LP cover]. 
Nonesuch records, H-71283, 1973; препечатана в: Dixon, Joan DeVee. 
Op. cit., p. 139 – 143.
28 Ibid., p. 140.
29 Ibid., p. 141.
30 Ibid.
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3. носталгия по миналото, благороден провал 
и творчески нихилизъм

от подобна идейна постановка ходът на Рокбърг 
започва да прилича на проява, провокирана от симпто-
матичната за постмодерното поведение носталгия по ми-
налото, родена с умората от модернистките напъни. Като 
ярък пример за тази грозяща дори най-смелите експе-
риментатори носталгия може да бъде посочен случаят с 
Пендерецки – поредния автор, обявен за предател спрямо 
идеологията на авангарда с обвинения в подражание на 
старата музика и съзнателно архаизиране на собствения 
стил заради обръщането му към завещаното от историята 
(особено средновековната църковна музика и полифония-
та на Ренесанса и барока)31. В търсене на начин за обновя-
ване на своя иначе новаторски сонористичен композици-
онен език Пендерецки ще съчетае техниките на миналото 
и настоящето в Пасиона по Лука (1966), а по-късно – в 
произведенията си след началото на 70-те години – ще се 
обърне включително към изразните възможности на то-
налната организация, поради което ще бъде причисляван 
към представителите на т.нар. неоромантизъм.

Но ако Пендерецки прави синтез на стари и нови 
техники или асимилира в контекста на личния си стил 
идиоми от тоналната музика, без да прибягва до похвати 
като колажа и пастиша, Рокбърг предпочита да прибегне 
до употребата на чужди композиционни езици, за да из-
рази личните си музикални идеи, сякаш е избрал да ка-
питулира пред парализиращия и дори кастриращ твор-
ческото въображение възглед, че всичко вече е написа-
но – че всичко вече е създадено преди нас и единственият 
възможен ход е неговото преоценяване.

Според цитираните като епиграф в настоящата сту-
дия думи на Борхес подобна представа заплашва твореца 

31 За повече подробности – виж главата II.1.1.г. Stabat mater. 
Промяната в авторския стил от монографичното ми изследване: 
Граматиков, Илия. Пасионът през втората половина на XX век: 
композиторски решения на литургичния жанр. София: Национална 
музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, 2019, с. 78 – 83.
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с унищожение – с превръщането му в призрак. Не е ли 
точно това случаят с Рокбърг? Превръщат ли го в призрак 
отказът от автентичност и липсата на оригиналност? Дали 
пастишите му са чиста проба творчески симулакрум – под-
ражание на чужда оригиналност, но без същността и ка-
чествата на самия оригинал? Суспендират ли се достойн-
ствата на даден стил, резултат от специфични решения 
в определена историческа конкретност, при имитирането 
му в нов исторически контекст? Дали Рокбърг в своя от-
каз от идентифициране с обособен индивидуален стил и 
в припознаването на чужди композиторски идентичности 
из дебрите на историята не е пример за постмодернист-
кия възглед за субекта като „фрагментирано същество без 
основно ядро на идентичността, в непрекъснат процес на 
разпадане, вместо в състояние на фиксирана идентич-
ност или личност, която остава непроменена във време-
то“32? Или искреността, с която говори зад лингвистич- 
ната маска, и контекстът, в който си позволява подобна оза-
дачаваща с ретроградността си ексцентричност, не правят 
решението му оригинално и автентично по един парадок-
сален начин?

Коментирайки изненадващата и смущаваща критици-
те прямота в пастишното композиране на Рокбърг, тарускин 
търси адекватна рефлексия спрямо основанията за подобна 
творческа стратегия през прословутото и почти анекдотич-
но обяснение на постмодерното поведение, което Умберто 
Еко предлага в своето есе Послепис към Името на розата. 
обяснението на Еко, съотнесено от тарускин към случая с 
музиката на Рокбърг, може да бъде възприето като задоволи-
телен отговор на тук поставените въпроси.

„Според мен постмодерното поведение е като 
това на мъж, който обича една много образована жена 
и който знае, че не може да ѝ каже „обичам те лудо“, 
защото знае, че тя знае (а тя знае също, че той знае), че 
тези думи вече са били написани от Барбара Картланд. 
Но все пак има решение. Той може да ѝ каже: „Както 

32 sim, Stuart. critical Terms, A – Z (Subject). – In: Stuart sim (Editor). 
The routledge companion to Postmodernism [Third Edition]. London 
and New York: routledge, 2011, p. 299. 
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Барбара Картланд би казала, обичам те лудо.“ По този 
начин, отбягвайки фалшивата невинност и казвайки 
ясно това, което вече не е възможно да се изрече невин-
но, той всъщност изказва точно това, което е искал да 
каже на жената – че я обича, но че я обича във време на 
изгубена невинност. Така жената ще получи обяснение в 
любов. Никой от двамата няма да се почувства невинно. 
И двама ще приемат предизвикателството на минало-
то, на вече казаното, което не може да бъде отстра-
нено, двамата съзнателно и с удоволствие ще участват 
в иронична игра. И двамата ще успеят, още веднъж, в 
говоренето за любов.“33

Приемайки постановката на Еко, който „пише с леко 
сърце за това, което много творци са изпитали като 
трагично положение на нещата“34, тарускин сравнява 
възобновяването от Рокбърг на (пред)модерния стил със 
ситуация на изразяване на собствените му прочувствени 
емоции съвсем искрено така, както Бетовен, Малер или 
Шьонберг биха ги изразили, защото използването на не-
винен език невинно – използването на тоналността по 
собствен начин – вече не е удачна опция. Затова изборът 
е суров – или се отказваме въобще от изразителност-
та, или заемаме чужд глас. тарускин също така допъл-
ва: „Изводът е всъщност тягостен: ако вече можем да 
общуваме творчески само чрез заучени симулакруми на 
стилове, които някога са били спонтанни, то самите ни 
емоции са станали симулакруми. Опитът на Рокбърг да 
възвърне пълния спектър на искрената емоционална из-
разност, която е била на разположение на творците (и 
други хора) преди ужасите на двадесетото столетие, 
е следователно обречена на провал; но провалът е бла-
городен, защото се изправя пред злочестата истина на 
съвременния живот, вместо да отстъпва, както са пра-
вили модернистите, в самодоволна, самозадоволителна 
(и социално изолираща) самозаблуда за свобода. „Пост-
модернизмът“ в този план означава смирение пред (или 

33 Eco, Umberto. Postscript to The Name of the Rose. New York: Har-
court Brace Jovanovich, 1984, p. 67 – 68.
34 Taruskin, richard. Music in the Late... p. 435. 
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правенето на най-доброто в) едно състояние на намале-
на способност.“35

Но при всички положения благородното смире-
ние, съзнанието за безвъзвратно изгубената невинност и 
прямотата в искреното говорене зад лингвистични мас-
ки на Рокбърг няма как да бъдат обявени за изблици на 
стилистично безсилие, защото те са крайни прояви на 
симптомите, които свидетелстват за едно напълно само-
рефлективно постмодерно поведение, експериментира-
що с пределните форми на една от ключовите стилови 
характеристики, отличаващи постмодерността. това е 
компулсивното желание за преобръщане на парадигма-
та на историческото мислене, за отскубване от самата 
историчност на човешката култура като радикална спа-
сителна стратегия за справяне с историческото бреме, за 
надмогването му по алтернативен на модернисткия екс-
тремизъм начин във време на екзистенциално изтощение, 
нерядко водещо до критични състояния на творческа не-
мощ. Постмодерният автор вижда възможна стратегия за 
преломяване на парадигмата в творческия нихилизъм36, 
провокиран от възгледа за безоснователността на ценнос-
тите, за липсата на цел или някаква телеологична насоче-
ност както в миналото, така и в настоящето, за отсъстви-
ето в тях на познаваема истинност и обективно значение. 
Подобен хипертрофирал скептицизъм спрямо историята 
и историчността върви ръка за ръка с тревогата от екзис-
тенциалната безнадеждност, от трагичното осмисляне на 
историческото съзнание като бреме. Постмодерният тво-
рец вижда начин за справяне с този товар единствено в 
поддаването на свойствения на нихилистичната нагласа 
деструктивен импулс.

Постмодерният нихилизъм според Джани Ватимо 
е този на Ницшевата фигура на завършения нихилист – 
„онзи, който е разбрал, че нихилизмът е неговият (един-

35 Ibid.
36 За осмисляне на края на модерното мислене и постмодерната фи-
лософия през възгледите за нихилизма на Ницше и Хайдегер – виж: 
ватимо, Джани. Цит. съч.
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ствен) шанс“37. Авторът подчертава, че с постмодерно-
то разрушаване на ценностната система в изкуството се 
преобръща и представата за успеха на художественото 
произведение – успешната творба вече не е онази, която 
отвоюва мястото си в музея на оцелелите пред изпитани-
ята на времето традиционни ценности, а е творбата, която 
проблематизира и преодолява границите на този музей. 
Ватимо допълва: „[Е]дин от критериите за оценка на 
художествената творба изглежда на най-първо място 
способността на творбата да постави под въпрос соб-
ствения си статут: било на пряко равнище – и затова 
често пъти донякъде грубо; било на непряко равнище, 
например като иронизиране на литературни жанрове, 
като пренаписване, като поетика на цитирането, като 
употреба на фотографията, разбирана не като сред-
ство за създаване на някакви формални ефекти, а в най-
елементарното ѝ значение на дубликат“38. В изкуствата, 
обобщава Ватимо, „постмодерното демонстрира като 
своя най-общоприсъща и най-налагаща се характерис-
тика едно усилие да се освободи от логиката на преодо-
ляването, развитието и изобретяването“39. Сред най-
често посочваните от изследователите основни методи за 
осъществяване на това начинание са именно пастишът, 
заемките от или алюзиите към разнородни стилове и 
еклектичните (често иронични) цитати от различни исто-
рически периоди, наблюдавани във всички изкуства – от 
архитектура40 (изкуството, в което за първи път се загова-
ря за постмодернизъм) до литературата41.

Връщайки се към ключовите стратегии на постмо-
дерното творческо поведение, анализирани в осъщест-
вената дотук реконструкция на постмодерната ситуация, 
можем още веднъж да откроим и пронизващата я смисло-
ва червена нишка, обобщавайки: нихилистичният в сво-
ята историческа (само)съзнателност поглед на постмо-

37 Пак там, с. 25.
38 Пак там, с. 64.
39 Пак там, с. 125.
40 Виж: Malpas, Simon. Op. cit., p. 13 – 17.
41 Виж: Ibid, p. 22 – 27.



369ДЖоРДЖ РоКБЪРГ, АВтоР НА КЪСЕН КВАРтЕт от БЕтоВЕН

дерното изкуство към миналото е поглед във време, което 
всячески се опитва да спре да мисли исторически за себе 
си, което се опитва да забрави за историзма и да загър-
би прогреса, превръщайки в норматив дисконтинуитета 
и ненаративността; за разлика от перспективната целеус-
тременост на модерното историческо съзнание, постмо-
дерността се опитва да види историята фрагментарно и 
симултанно, да я мисли трансисторично или аисторично; 
в този смисъл постмодернизмът може да бъде определен 
не само като пост-модерен – т.е. пост-прогресистки, но 
и като пост-историчен феномен.

4. Краят на историята и смъртта на автора

Преднамереното деисторизиране на опита с мина-
лото и руинирането до тотален колапс на интегритета на 
историческото съзнание резултират в разпадане въобще 
на идеята за история, понятизирано във философията с 
изразяващото нихилистичното чувство на обреченост 
словосъчетание краят на историята. тук отново можем 
да си послужим с цитат от Ватимо – един от авторите, 
проблематизиращи постановката за краха на историята, 
в услуга на нейното доизясняване: „Разпадане означава 
несъмнено преди всичко разлагане на единството, а не 
просто край на историята: дали сме си сметка, че ис-
торията на събитията – политически събития, военни 
събития, събития на големите идейни движения – е само 
една от многото истории; тя може да бъде противопос-
тавена например на историята на начините на живот, 
чийто ход е много по-бавен и която почти се доближава 
до една „естествена история“ на човешките съдбини. 
Или пък и по-радикално: приложението на аналитични-
те инструменти на реториката към историографията 
показа, че в основата си образът на историята, който 
си изграждаме, е изцяло предопределен от правилата на 
един литературен жанр – че в крайна сметка история-
та е много повече „история“ в смисъла на разказ, откол-
кото като цяло сме готови да признаем“42.

42 ватимо, Джани. Цит. съч., с. 14 – 15.
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Под край на историята в постмодерността се разби-
ра не някаква апокалиптична визия за край на събитията, 
а се има предвид краят на необходимостта от изобретя-
ване на наратив, който се опитва да докаже наличието на 
кохерентност в историческите събития, на иманентна ло-
гика в развитието и прогреса, на целенасоченост с оглед 
на едно бленувано и очаквано утопично бъдеще, в което 
всички конфликти и диалектически противоречия ще бъ-
дат снети. това е краят на модернистката илюзия, че ми-
налото може да се историзира – да се конструира линейно 
и метанаративно така, сякаш то носи някаква цел в себе 
си; това е и краят на всеобхватния исторически метана-
ратив поради неговото разпиляване в едно фрагментарно 
множество от различни парциални малки разкази – плу-
ралистични микронаративи на различни нива и фази в 
процеса на съвременното реконтекстуализиране на исто-
рията43. Краят на историята е по същество краят на тра-
диционната историография от линеен тип – рухването на 
континуитета ѝ, сриването на нейната детерминираност 
поради турбуленциите в хаотичния начин, по който пост-
модерността гледа на миналото.

Красноречив пример за турбулентния хаос в съот-
насянето на постмодерността към историята са медиите, 
запазени марки на постмодерните времена – радиото, те-
левизията и комерсиалната киноиндустрия (изключвайки от 
нея киното като изкуство). В тяхната продукция основни 
формиращи принципи са именно колажът от хетероген-
ни исторически отломъци и пастишът от плуралистични 
стилове, техники и стратегии, пораждащи фрагментирани 
и/или симултанни транс- и аисторични продукти, които 
заливат и дори давят потребителя в океан от неструкту-
рирана информация. А той, в безпомощните си опити да 
изплува или поне да си поеме глътка въздух, предприема 
граничещото с шизофреничност поведение – перманент-

43 За по-обстойно въвеждане в проблематиката – виж: Malpas, Si-
mon. Op. cit. (4. History: Postmodernity and the ‘End of History’: Fu-
kuyama and Baudrillard), p. 89 – 98; за детайлни подробности по 
темата – виж: Jenkins, Keith. Why History? Ethics and Postmodernity. 
London: routledge, 2001.
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ната и честа смяна на каналите, като по този начин създава 
фрагментирана и индетерминирана ненаративна среда.

Медийните микронаративи на практика пренапис-
ват откъслеци от историята в опитите си критично или 
пък нихилистично да ги пресъздават, като по този начин 
безскрупулно превръщат историческите артефакти в по-
редните стоки за продан на ненаситния потребител. Но 
по-тревожното в случая е, че медийните микронаративи 
са показателни за постмодерния калейдоскопичен свят 
на образи, които губят своето значение в ефектната игра 
на смислови плоскости, разконцентрираща всеки опит 
за задълбочено вглеждане – свят без дълбочина, в който 
критичността и способността за вникване и разбиране са 
рядко срещани качества.

Но в своята присъща противоречивост постмодер-
ността предлага и алтернативни на комерсиалната продук-
ция високохудожествени произведения и прояви, резултат 
от аналогична постисторична нагласа. Разбира се, те могат 
да бъдат открити (както би казал Шьонберг) в голямото из-
куство, пораждащо устояващи на изпитанията на времето 
творчески наративи. Като пример за транс- или аисторич-
ни наративи в литературата от постмодерните десетилетия 
могат да бъдат посочени романите или други по-малки 
жанрове/форми на проза, в които фрагменти от история-
та биват препрочитани и/или художествено пренаписва-
ни посредством смесване на различни техники на писане, 
преплитане на множествени (често фрагментарни и нели-
нейни) наративи, размиване на границите между реалност 
и фикция и, разбира се, честа употреба на пастиши.

особена разновидност в този тип литературно пост-
модерно преработване на историята е т.нар. от Линда 
Хътчън историографска метапроза44 – метапроза, която 
в своя самосъзнателен, самоизследващ се и експлицитно 
саморефлектиращ модус на писане поставя под въпрос 
традиционните представи за историческа правдоподоб-

44 Виж: Hutcheon, Linda. The Poetics of Postmodernism: History, 
Theory, Fiction. London and New York: routledge / Taylor & Francis 
group, 2004; особено раздела: Part II – 7. Historiographic metafiction: 
“the pastime of past time“ (p. 105 – 123).
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ност и репрезентация, за наративна конструкция и за от-
ношението между фикция, реалност и истина. За разлика 
от традиционната историческа проза, която инкорпорира 
и асимилира в себе си информация от миналото, за да съз-
даде впечатление за достоверност на текста, историограф-
ската метапроза също инкорпорира, но без да асимилира, 
защото не се нуждае от потвърждаване на достоверност 
или легитимиране на правдоподобност.

Аналогична ситуация наблюдаваме и в постмодер-
ната музика, особено при вече коментираните автори Бе-
рио, Шнитке и Рокбърг, преработващи в своето творчест-
во историята, пишейки на практика транс- и аисторични 
музикални метапрози – музика, основаваща се на вече 
налична музика или на (о)станали в историята стилове; 
музика, разчитаща на еклектиката, колажа и пастиша, 
приветстваща симултанността и/или дисконтинуитета, 
съзнателно проблематизираща традиционните разбира-
ния за творба (творчески наратив), стилова/историческа 
правдоподобност, естетическа легитимация, индивидуал-
ност и пр. Нещо повече – те поставят въпроса за това как 
се променя и преосмисля ролята на автора в постмодер-
ната ситуация и дори изместват фокуса върху значението 
на слушателя и неговия опит с историята в конструиране-
то на смисъла на произведението.

А това е и последният проблематичен пункт в пред-
приетата тук реконструкция на постмодерната ситуация, 
на който неизбежно трябва да се спрем. За тази цел като 
отправна точка може да ни послужи ключовото есе по 
тази тема на Ролан Барт Смъртта на автора45, като в 
прочита на приведените цитати под автор можем катего-
рично да разбираме и автор на музика, а под текст – и 
музикален текст.

В краткото си, но преобръщащо парадигми есе Барт 
излага радикалния възглед, че вече всеки текст е изграден 
от цитати по други текстове – положение на нещата, което 
суспендира възгледа за оригиналността и значението на 

45 Виж: Барт, Ролан. Смъртта на автора. Превод от френски: Албена 
Стамболова. – В: Литературен клуб [електронно издание]: http://
www.litclub.bg/library/kritika/bart/dead.html
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автора: „Сега ние знаем, че един текст не е направен от 
поредица думи, които излъчват някакъв единствен тео-
логичен смисъл (нещо като „послание“ на Автора-Бог), 
а многомерно пространство, в което се съчетават и от-
блъскват различни начини на писане и никой от тях не е 
първичен: текстът е изтъкан от цитати, създадени в 
хиляди културни огнища. [...] …писателят може само да 
имитира някой предходен, но никога оригинален жест; 
единствената му власт е в това да смесва начините на 
писане, като ги ограничава един чрез друг, така че нико-
га да не намира опора върху един от тях; пожелае ли да 
се изрази, той трябва да знае най-малко, че вътрешното 
„нещо“, което се стреми да „преведе“, само по себе си 
не е нищо друго освен един съвсем готов речник, в който 
думите могат да се обясняват само чрез други думи и 
така до безкрай“46.

За постмодерния човек всеки текст – всяко словес-
но или музикално „многомерно пространство“ – се кон-
струира и конституира в интертекстуалната си обвърза-
ност с други текстове, съпоставяни или съчетавани при 
сблъсъка на различните непървични начини на писане. 
Но участта на постмодерния писател/композитор не е 
завидна – в такава постановка той може единствено да 
имитира, да използва лингвистични маски, надявани пре-
ди това от други, а още по-преди – били собственост на 
други... и така до изчезващото отвъд човешкия взор на-
чало на историята. И все пак творческата мощ на автора 
може да се прояви в подбора на маските или в стратегии-
те за съчетаването им, защото художественото изразява-
не е функция на натрупания „антураж“ от лингвистични 
маски – на богатството на речника. такова богатство със 
сигурност е сред условията за измъкване от ситуацията, в 
която езикът говори чрез говорещия – говорещият е автор 
само тогава, когато той проговаря езика така, че да заго-
вори чрез езика, когато го усвои така, че да успява по свой 
специфичен начин да говори за вече изговорените неща.

Но според Барт от ключово значение за смисъла на 
изговореното/написаното е фигурата на читателя, защото 

46 Пак там.
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в акта на четенето именно той е този, който дава смисъл 
на текста със своя прочит, откъм собственото си разби-
ране: „[Е]дин текст се състои от множество начини 
на писане, произлезли от много култури, които влизат в 
диалог помежду си, пародират се и се опровергават, но 
съществува едно място, където тази множественост 
се уталожва, и това място не е Авторът, както се е 
приемало досега, а читателят: читателят е самото 
пространство, в което се вписват, без да изгуби нито 
един, всички цитати, от които се състои писането; 
единството на един текст не е в неговото начало, а в 
неговото предназначение.“47

5. Какъв му е на Рокбърг Борхесовият 
Пиер Менар?

Десетилетия преди артикулирането на идеята за смърт-
та на автора и концепцията за постмодерността обявявани-
ят за предтеча на постмодерното писане автор – Борхес – в 
един от своите посочвани като примери за метапроза текс-
тове визионерски предсказва постмодерното изместване на 
фигурата на автора от тази на читателя. Става въпрос за раз-
каза от 1939 Пиер Менар, автор на „Дон Кихот“48, в който 
алхимикът на словото ни предлага уж историческо свиде-
телство за личността и делото на несъществуващия френ-
ски писател символист от началото на XX век, предприел 
особено трудната, преднамерено анахронистична, героична 
и безподобна, но останала незавършена задача да пренапи-
ше (но не и да преписва) дума по дума и ред по ред, да съз-
даде наново не в съвременен вариант, а самия оригинален 
текст на романа Дон Кихот, използвайки всички думи на 
Сервантес, но по свой начин. Пиер Менар не избира да на-
прави това по лесния начин – ставайки Мигел де Сервантес 
в XX век (т.е. като научи испански, възроди католическата 
си вяра, започне да се сражава с маври, забрави история-
та след 1602 и пр.), а по трудния – продължавайки да бъде 

47 Пак там.
48 Борхес, Хорхе Луис. Пиер Менар, автор на „Дон Кихот“. – В: Хор-
хе Луис Борхес. Смърт..., с. 95 – 103.
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Пиер Менар, т.е. като напише Дон Кихот от позицията на 
житейския опит на Пиер Менар. трудността в задачата се 
крие и в това, че Менар трябва да възпроизведе дума по 
дума една спонтанна творба, а също и поради факта, че да 
се сътвори Дон Кихот в XVII век е било разумно и необхо-
димо, а самото създаване – съдбоносно, но да се направи 
това в XX век е почти неосъществимо – изминали са 300 
години с всевъзможни събития. (тук трябва да си спомним 
обсъдените по-горе проблематични казуси при постмодер-
ното пастишно заговаряне през стара лингвистична маска 
в коренно различна нова историческа конкретност.) Пора-
ди това, макар и словесно напълно идентични с оригинала 
на Сервантес, (пре)написаните от Менар фрагменти от Дон 
Кихот стават смислово много по-богати и предполагащи 
дори неподозирани интерпретации. Борхес демонстрира 
това по блестящ начин с две противоположни тълкувания 
на отношението тъкмо между историята и истината в два 
съвършено идентични словесни фрагмента49, а също и чрез 
сравняването на „двата“ стила – архаизирания при Менар и 
автентичния за Сервантес.

С героя си Борхес обогатява изкуството на четенето, 
защото чрез него изразява убеждението, че след написва-
нето текстът вече принадлежи на своите читатели, про-
меня се в актовете на (пре)прочитане поради добавянето 
на смисли откъм читателските разбирания и тълкувания, 
откъм ретроспективната интерпретация. така в читател-
ския хоризонт текстът заживява в една безкрайна мрежа 
от интертекстуални връзки с други произведения. чита-
телят е този, който вдъхва живот на произведението, пре-
въплъщавайки и преобразявайки го в акта на четенето.

С разказа си Борхес не само създава нихилистично 
гледащ на своята съвременност герой, който надвива суе- 
тата, заплашваща всяко творческо начинание, повтаряйки  
вече съществуваща книга. В неговия озадачаващ образ 
неизбежно припознаваме противоречивата фигура на Рок-
бърг – авторът, предприел особено трудната, преднаме-
рено анахронистична, героична, безподобна и най-вече  
криеща огромен риск от провал и порицание задача да пи-

49 Пак там, с. 102.
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ше музика така, както модернистите преди него биха пи-
сали, и дори както Бетовен – кумирът на много от тях – би 
писал за струнен квартет в последните години от живота 
си. Подобно на Менар в централната част на своя трети 
струнен квартет Рокбърг не желае да преписва вече напи-
саното от един от колосите на музикалната литература – от 
исполина, който (както Брамс би казал) диша във врата на 
редица родени след него автори, търсещи своя индивидуа-
лен творчески глас. Рокбърг също така не цели осъвреме-
няването на Бетовеновите късни квартети, а се опитва да 
пише квартетна музика с неговите лингвистични идиоми, 
но не по лесния начин – ставайки Бетовен в XX век, а по 
трудния – продължавайки да бъде Джордж Рокбърг и пи-
шейки на Бетовеновия език по свой начин, от позицията на 
личния си опит с историята. И трудността в тази задача не 
се обуславя само от факта, че когато той се залавя с нея вече 
е изминал близо век и половина от смъртта на класика, а че 
във въпросната историческа конкретност такова писане е 
считано както за недопустимо предателство спрямо модер-
нистката идеология, така и за немислимо от гледна точка 
на постмодернисткия нихилизъм. За Рокбърг обаче подобен 
творчески акт е спонтанен, необходим и дори съдбоносен.

Но дали с благородното смирение и затрогващата ис-
креност на обръщането си към тоналния език от началото 
на XIX век Рокбърг съумява да напише не просто стилово 
идентична музика на бавните части от късните квартети 
на великия майстор, а нотен текст, носещ по-богат сми-
съл и предполагащ неподозирани интерпретации; или 
плодът от това менаровско начинание прилича по-скоро 
на звуков призрак, бродещ неясно къде или по-точно кога 
из дебрите на историята? Едва ли бихме могли да дадем 
категоричен отговор. Едно е сигурно – композицията на 
Рокбърг, надянала маската на незнайна творба на Бето-
вен, несъмнено успява да разбуни духовете, легитими-
райки се като постмодерен опус с проблематизирането на 
собствения си статут и едновременно с това поставяйки 
под въпрос самото постмодерно творческо поведение. Но 
само историята ще покаже дали тя ще отвоюва мястото 
си в музея на оцелелите от безпощадните изпитания на 
времето художествени ценности.
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Prof. natasha Yapova, PhD
“Prof. Pancho Vladigerov” National Academy of Music 

THE BEETHOVEN IDEAL AND HIs IDEOLOGICAL 
APPrOPrIATION – THE BULGArIAN CAsE

The article focuses on Beethoven’s presence in the 
horizon of values of Bulgarian culture. It reveals the way in 
which the mainstays of our own national identification manifest 
by construing Beethoven, and how the interpretation of his 
personality and oeuvre projects the hermeneutics of our own 
history and culture. called in as evidence is the Beethoveniana of 
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poet Pencho Slaveykov, literary scholar Boyan Penev, physician 
and amateur musician Dr. Dimitar Mladenov and music historian 
Stoyan Brashovanov.

Prof. Angelina Petrova, PhD
“Prof. Pancho Vladigerov” National Academy of Music

Institute of Arts Studies – Bulgarian Academy of Sciences
THE rEADINGs OF BEETHOVENIAN sYMPHONY

THrOUGH THE VIsION OF THE MODErN (ADOrNO) 
AND IN THE IDEOLOGICAL CANON OF sOCIALIsT 

rEALIsM IN BULGArIA

The symphony as a research object can be considered both 
from the point of view of the aesthetic theory of modernism 
and Adorno, and also as the centre of the ideological canon of 
socialist realism: in both cases symphony is understood as a 
paradigm / legacy of Beethoven. The paper juxtaposes Adorno’s 
interpretation from his unfinished but very important book, 
Beethoven: The Philosophy of Music; Fragments and Texts, and 
the so-called Prometheus concept of the symphony in socialist 
realism. According to Adorno, there is to be found an artistic 
appeal for the truth of art in Beethoven’s symphony and the 
modernist aesthetic existence is realised in this appeal.

The radically opposite normative model of the Soviet 
symphony, in turn, expresses the “Prometheus complex” (in 
Sloterdijk’s term). Soviet musicology until the 1980s maintained 
that Beethoven belonged to all mankind and that the proletariat 
and the USSr had the main right to claim legacy to his music. 
The tautological reproduction of the Prometheus model in a 
series of Bulgarian symphonies dedicated to an ideological 
theme destroys the matrix of the genre from within in Bulgaria 
as well, although some of them have been held to be showcases 
of Bulgarian musical creativity for decades.
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Prof. stefan Harkov, Dsc
Bishop constantine of Preslav University of Shumen

Sofia University “St. Kliment Ohridski”
THE CONCEPT OF JOY IN THE WOrKs OF 

sCHILLEr AND BEETHOVEN

The starting point for this study is a Schiller’s phrase: “Kurz 
ist der Schmerz und ewig ist die Freude“ (“The pain is short, but 
the joy is eternal”). Beethoven has composed two canons on this 
phrase in 1813 and 1815 following the Schiller’s idea of “ewiger 
Freude“ (“eternal joy”). The same idea is represented in the last 
movement of the Beethoven’s Nine Symphony by verses from the 
Schiller’s poem “An die Freude“ (“Ode of Joy”). The significance 
of that idea goes far beyond the claim of universal brotherhood. 
According to Schiller the eternal joy is possible only if we believe 
that “überm Sternenzelt muß ein lieber Vater wohnen“ (“Over the 
veil of stars a Dear Heavenly Father must reside”).

Prof. Rimma Pospelova, Dsc
Moscow State Tchaikovsky conservatory

BEETHOVEN AND WE 
(Be eMBRACeD, YOu MILLIOns!)

The article examines the connotations associated with 
Beethoven’s testament to the world in his Ninth Symphony, 
which is a gesture unprecedented for composers of the past – a 
message, verging on the apostolic. “Be embraced, you millions!” 
is a call to overcome one’s egoism (private, corporate, national, 
transnational, etc.) for the sake of something bigger, higher; it is 
a call for global coexistence on a reasonable basis for the sake of 
joint survival.

The semantic connotations of Beethoven’s appeal are 
accumulating new socio-historical meanings over time. Thus, 
the “bright future” (“light”) now materialises in the idea of 
maintaining the homeostasis of the planet Earth as a common 
home for everyone. The concept of a “community of shared future 
for mankind” put forward at the UN Security council meetings 
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in 2017 by china is interpreted as a heritage of Beethoven’s 
appeal “Be embraced, you millions!”. The challenges of the 
present historical moment (pandemic, climatic cataclysms, etc.) 
put Beethoven’s appeal on the agenda with particular acuteness.

Prof. neva Krysteva, PhD
“Prof. Pancho Vladigerov” National Academy of Music

BEETHOVEN:
“sOCRAtes unD Jesus WARen MIR MusteR”.

sOCrATEs’ METHOD AND MusICA sACRA

These words – “Socrates and Jesus were my models”, 
found in one of Beethoven’s “conversational notebooks” are 
meant as a retrospective glance backwards, to the past, having 
been “said” 7 years before his death. It is Theodore Adorno who 
tries to place Beethoven into a philosophical system; he draws a 
parallel between Beethoven and Hegel, who is born in the same 
year as the composer, with the logic of Zeitgeist and the belief 
in embodying in a certain “content of truth” (Wahrheitsgehalt), 
condition sine qua non for an aesthetic quality.  Describing the 
principles of Socrates’ polemics, Hegel notes the inductive and 
deductive methods; these two approaches are clearly visible in 
Beethoven’s music. These forms of dialogical leading can be 
translated in the tongue of Beethoven’s thematic work, grounded 
on lively, unceasing interaction not only between melodic and 
rhythmic motifs and their variants, but also between tembres, 
dynamics, texture or transparency of the score, tonal oppositions 
and etc.  The following problems are discussed: “The name 
of Jesus as a model. Parallel with Dostoyevsky.”, “Socrates’ 
methodology, durchbrochene Arbeit” and “The heterophonic 
structure of the new music”.
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Assoc. Prof. Ruzha Marinska, PhD
Bulgarian-European cultural Dialogue centre 

at New Bulgaian University
ON THE ICONOGrAPHY OF 
LUDWIG VAN BEETHOVEN 

AND THE BULGArIAN CONTrIBUTION TO IT

The paper examines the iconography of Ludwig van 
Beethoven. The first part introduces the portraits of the composer, 
created during his lifetime by his contemporaries. It was they 
who, before the advent of photography, preserved Beethoven’s 
physical appearance for posterity. The second part introduces the 
Bulgarian contribution. It is focused on the artist Mincho (Michel) 
Katzaroff (1891 – 1953), little known in Bulgaria, because he 
spent most of his life abroad – in Vienna and Paris. It is also there 
that his paintings remain, known to us only partially and only in 
reproductions. The main theme in his art is the life of Beethoven. 
He worked on his Beethoven cycle for fifteen years and presented 
it at a solo exhibition in the French capital in the autumn of 
1946. Through a thorough study of the facts and immersion in 
the music and the fate of the composer, Katzaroff created a truly 
remarkable and unique image of the great musician.

Assen Avramov
National Academy for Theatre and Film Arts “Krаstyo Sarafov”

LUDWIG VAN BEETHOVEN – 
THE OBsTrUCTIVE CONsTrUCTOr

The music of Ludwig van Beethoven is perhaps the most 
dramaturgic in the entirety of European musical culture until the 
19th century, and at the same time it is used the least in drama theatre. 
Despite its inherent dramaturgy and unquestionable power in terms 
of melody and harmony as well as rhythm, it is not a common 
participant in works for the theatre stage. The author examines the 
reasons behind this paradox through his own experience in trying 
to combine parts of string quartets by Beethoven with Chekhov’s 
shorts (comedies) in a theatre production. The resulting experience 
led him to establish a new artistic and directorial approach to the 
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creation of musical and stage scores for the theatrical performance. 
He describes the ways and methods by which he manages to not 
only help in the creation of a theatrical production in which the 
musical layer comprises exclusively fragments from Beethoven’s 
string quartets, but also to act on all components of the stage action 
through the transfer of Beethoven’s dynamics, music articulation, 
rhythm and tempo into the physical theatrical field. 

Prof. Ivanka Vlaeva, PhD
South-West University “Neofit rilski” – Blagoevgrad

CLAssICs IN A NEW CONTEXT

Over the past century the music of Beethoven is included in 
a new context – it becomes part of a new synthesis, it is included 
in various media formats and it is used during mass events. It 
is also recognized as an attractive product of profitable cultural 
and creative industries. Often fragments of Beethoven’s music 
sound in public spaces with different functions as well as they 
are widely distributed and remembered without being recognized 
as his works. The aim of my research is to analyze and outline 
some new contexts and ways in which Beethoven’s music is used 
today. My observations are on the audiovisual industry, and my 
main focus in the study is on its functions in cinema. As a result 
of my observations and analyzes of movies, databases and other 
sources, I systematize and comment on several main directions in 
which Beethoven’s trail in the movie industry can be traced. These 
are: 1. feature and documentary movies about the composer; 2. 
movies in which his music is used without being related to his 
biography; 3. movies with references and messages related to 
the personality and creativity of the composer. I comment on 
the scale of use of Beethoven’s works, the most frequently used 
pieces and their function, their transformation into a sign and a 
trademark of Beethoven’s legacy.
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Prof. emilia Kolarova, PhD
“Prof. Pancho Vladigerov” National Academy of Music

THE PErsONA OF LUDWIG VAN BEETHOVEN IN THE
EArLY BULGArIAN MUsIC EDUCATION AND MUsIC 

rEFErENCE WOrKs

The topic of the reception of Beethoven’s aesthetics, style 
and oeuvre in the early Bulgarian musical culture, analysed 
through a wide range of foreign, translated and Bulgarian sources 
(textbooks for different levels of music education, reference books, 
encyclopaedic works, music dictionaries and guides), poses a more 
general question about the reception of European tradition, about the 
mechanisms of its penetration and about the dynamic intercultural 
dialogues that encompass or provoke these processes.

Prof. elena Kuteva, PhD
“Prof. Pancho Vladigerov” National Academy of Music

BEETHOVEN’s CHALLENGEs 
AGAINsT THE MUsICAL rULEs OF HIs TIME

Every great artist/genius, be it composer, artist or writer, 
infringes upon the established laws governing the art of his/her 
time. This seems to be part of the tasks assigned from on high: to 
see, to foresee and, ultimately, to pave one’s own path, the steps 
on which are already steps in the future. And, being a classic 
of one’s time, to simultaneously become not only a prophet, but 
also a resident, living in the future of the art.

Beethoven is certainly just such a genius. We glorify him 
as a great representative of Viennese classicism, but if we look 
at his music carefully, and if, god forbid, we try to get into the 
skins of his contemporaries, we will find a world of violations, 
which to us are wonderful, but to those contemporaries of his 
may have been terrible. And each one, and all at the same time, 
create the exceptional beauty and effect of a music perfectly 
composed, of a music that is ingenious.
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Prof. Alla Korobova, Dsc
Urals Mussorgsky State conservatoire, Yekaterinburg

BEETHOVEN’s sIXTH sYMPHONY IN THE CONTEXT 
OF THE HIsTOrY OF MUsICAL PAsTOrAL

In this article, Beethoven’s VI Symphony is considered 
in line of the traditions of the pastoral genre in the history of 
European instrumental music. The triad “yesterday – today 
– tomorrow” was chosen as a visual comparison model, which 
makes it possible to highlight the retrospective and perspective 
paradigms of the genre, focused on Beethoven’s “Pastoral”.

Prof. Marina Gorodilova, PhD
Urals Mussorgsky State conservatoire, Yekaterinburg 

THE CHrOMATIC LABYrINTH IN THE MUsIC 
OF L. VAN BEETHOVEN: 

ON THE IssUE OF HIsTOrICAL GENEsIs

The report attempts to consider the unique tonal processes 
in the works of L. van Beethoven as a kind of continuation of 
the idea of the “chromatic labyrinth”. It turns out that while 
using this historically established phenomenon, the composer is 
not confined to its technological capabilities. As a rule, arizes a 
special poetics of moving along the tonal corridor, that is also 
defined by the rhetorical orientation of the progress.

Assoc. Prof. snezhina Vrangova, PhD
“Prof. Pancho Vladigerov” National Academy of Music

“THE LITTLE THINGs” OF FANTAsY – 
FOrM-BUILDING rEFLECTIONs ON THE 

QuAsI unA FAntAsIA 
MODUs IN BEETHOVEN’s BAGATELLE, OP. 33 No. 7

The focus of the present text is the comparative 
juxtaposition of the bagatelle genre, introduced by Beethoven 
in the instrumental genre system of the epoch, with the genres 
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of scherzo and fantasia. It is exactly through the prism of the 
quasi una fantasia modus and its improvisational elements, 
and in parallel with the later Sonata, Op. 27 No. 1 and Fantasia, 
Op. 77 that the article discusses and rationalises the innovative 
compositional solutions of Bagatelle, Op. 33 No. 7, its genre 
projections, thematic and expressive specificity, in which the 
metric structure and the melodic quality enter into a unique form-
building combination.

Prof. Larisa Kirilina, Dsc
Moscow State Tchaikovsky conservatory

rUssIAN TrANsLATIONs OF BEETHOVEN’s 
OPErA FIDeLIO

Beethoven’s opera Fidelio has never been a repertoire 
staple in russia. russian translations of the text appeared in the 
19th century, the first of which (by poet Apollon grigoryev from 
1862) was not from german but from Italian. The most popular 
equirhythmic translation, made by the poet Olga Lepko, was 
used on russian stages from 1880 to the beginning of the 20th 
century (a production at the Mariinsky Theatre in 1905). The 19th 
century translations smooth out Fidelio’s tyrannical pathos and 
reinforce the plot’s sentimental motifs. During the Soviet period, 
the opera practically disappeared from the repertoire (after 1918 
it was staged again only in 1954). The new translation by poet 
Nil Biryukov supplanted all previous ones. This translation, 
however, was permeated by communist ideology and strongly 
distorted the meaning of the original text. At present, Beethoven’s 
opera is usually staged in german in russia, and the interlinear 
translation of the libretto is relayed in the form of subtitles or 
published in booklets. This approach is in all likelihood optimal.
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Milena nikolaeva
Sofia Opera and Ballet

THE FIDeLIO DrEAM – 
FIrsT PErFOrMANCEs ON THE sTAGE 

OF THE sOFIA NATIONAL OPErA

Toward the mid-1930s, after a long period in which Italian 
and Slavic titles prevailed, more and more operas by german 
composers began to enter the repertoire of the Sofia National 
Opera. In 1941, during the war, the theatre staged seven new 
productions and revived eight earlier ones. In a time of constant 
danger, uncertainty and a coupon system, the artists remained 
committed to their art.

The staging of Ludwig van Beethoven’s only opera was a 
huge achievement for the recently created opera troupe, and in 
the words of director Dragan Kardzhiev, it was “a duty towards 
our cultural community”. This paper presents a small collection 
of archival records, statements, and reminiscences of the artists 
related to this iconic for the Sofia opera scene premiere

Albena naidenova, PhD
Vienna

THE OrIGINAL VErsION OF FIDeLIO (LeOnORe) 
AND ITs PrEMIErE ON THE sTAGE

OF THE VIENNA OPErA ON 01.02.2020.

The article discusses the new production of Beethoven’s 
opera Fidelio / Leonore at the Vienna Opera, which premiered 
on 1st February 2020. The restoration of the first version of the 
work, first performed on 20th November 1805 at the Theater 
an der Wien, became one of the leading events of Beethoven’s 
year and provoked diverse and controversial reactions among the 
Viennese musical establishment. What audiences and performers 
managed to retain, however, was the beauty of the music created 
by the german genius, whose height can only be compared to that 
of the other genius of the Viennese classical era, W.A. Mozart 
and his last work – The Magic Flute.
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Prof. Aneliya Yaneva, Dsc
Institute of Arts Studies – Bulgarian Academy of Sciences

South-West University “Neofit rilski” – Blagoevgrad
BEETHOVEN’s tHe CReAtuRes OF PROMetHeus

AND ITs BALLET INTErPrETATIONs

The first staging of Beethoven’s Prometheus was in a 
production by Salvatore Viganт (1801). After Napoleon’s self-
proclamation as emperor (1804), Viganт removed his ballet 
from the posters and only in 1813 did he make a second version 
– a completely different one, which included works by Haydn, 
Mozart and Viganт himself, in addition to Beethoven’s music. In 
Bulgaria, a ballet staging of Beethoven’s Prometheus was made 
by the choreographer Anastas Petrov (1945) and this is one of 
his few ballets in the stylistics of modern dance. What impact 
did the first two versions have on Anastas Petrov’s interpretation 
and how had the new historical and cultural events influenced the 
director’s decisions – these are the topics of the current paper.

simon Pavlov
“Prof. Pancho Vladigerov” National Academy of Music

BEETHOVEN’s CHRIst On tHe MOunt OF OLIVes 
– A PAssION-OrATOrIO

The article examines Beethoven’s oratorio Christ on the 
Mount of Olives in the complex relations between the sacred genre, 
autonomous music and the secularised performance practice of 
the 19th century. The plot, the libretto and the characters are 
discussed in their connection with the Passion tradition. The 
musical architecture and the musical language of the oratorio are 
considered and the ideological path to the finale of the Ninth 
Symphony is outlined.
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Prof. Albena Kehlibareva, PhD
New Bulgarian University

THE FIrsT sTEPs OF THE KunstLIeD GENrE
IN BEETHOVEN’s sONG OEUVrE

The text elucidates the culturological context in which 
Beethoven took over the principles of the Second Berlin School 
by recalling the old minnesinger practice of the free Bar form of 
the art song. Songs from the untitled sacred cycle Op. 48, the two 
orchestral lieder from Egmont after goethe, the early “piano” 
songs from WoO 123, 136, 139 and 149, the individual songs 
Opp. 46, 52, 83, 128 and especially the song cycle An die ferne 
Geliebte, Op. 98 are all discussed. comparing the contemporary 
views of Lühning and of the publisher of Beethoven’s notebooks, 
Woesler, the paper concludes that despite some eclecticism in the 
legacy of Haydn and Mozart’s lied opuses, Beethoven’s songs 
are in many respects innovative and pave the way for the new 
romantic trends in the development of the Kunstlied genre.

nayden todorov, PhD
Sofia Philharmonic

BEETHOVEN’s OPUs 67 THrOUGH THE EYEs 
OF THE CONDUCTOr

Having defined the Fifth as Beethoven’s most popular 
symphony and as a work of particular significance in his oeuvre, 
the author gives a comprehensive presentation of the work as 
a music history and social phenomenon. The detailed analysis 
of the score traces the course of its development by comparing 
the various initial ideas and variants preserved in the original 
sketches of the composer. At the same time, individual, specific 
problems in the interpretation of the work are discussed, and 
various conceptions with examples from the interpretations by 
a wide range of famous conductors of the 20th and 21st centuries 
are brought forward.
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Polya Paunova-tosheva, PhD
corresponding member

of the Bulgarian Academy of Sciences and Arts
National School of Music and Dance “Dobrin Petkov” – Plovdiv

BEETHOVEN IN THE rEPErTOIrE 
OF DOBrIN PETKOV

Structured in two directions, the paper presents, on one 
hand, the impressive number of performances and the lasting 
presence of Beethoven’s symphonic works in Dobrin Petkov’s 
40-year conducting career (with a detailed list of all concerts by 
date, venue and orchestra), and on the other hand, the personal 
thoughts, analyses and conclusions of one of the most important 
Bulgarian conductors of the 20th century on Beethoven’s 
perception of the world, his artistic and figurative world and style, 
the main components of his creative process and the problem of 
interpreting his music.

Prof. Milena Mollova
New Bulgarian University

BEETHOVEN AND ME – I AND BEETHOVEN?

The famous pianist and teacher of long standing, established 
throughout her 75-year-long concert activity as one of the most 
authoritative of Bulgarian musicians, shares in person her 
experiences as interpreter of Beethoven’s piano works and above 
all of his 32 sonatas, which she has given multiple complete 
performances of in Bulgaria and abroad.

Prof. Romeo smilkov, PhD
AMDFA “Prof. Assen Diamandiev”

EXPErIENCE ON INTErPrETATION 
OF OPUs 106 BY BEETHOVEN

In the period 2016 – 2020 romeo Smilkov gradually 
builds on the concert Podium the most extensive sonata work 
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of Beethoven – Sonata No. 29, op. 106 “Hammerklavier”. The 
pianist performs (from September 2016 to the end of January 
2020) 8 (eight) concert performances with performances of 
separate parts (most often – of Adagio sostenuto), of 2 or 3 parts, 
as well as one complete performance (in 2017). This text presents 
some observations and experiences on the peculiarities of the 
interpretation of this remarkable work.

Assoc. Prof. elena Dikova, PhD
“Prof. Pancho Vladigerov” National Academy of Music

ANTON DIKOV – AN EsTABLIsHED 
BEETHOVEN INTErPrETEr

The text outlines the place that Beethoven’s piano works 
have consistently occupied in the artistic path of the great 
pianist and pedagogue, Anton Dikov. reviews of his noteworthy 
performances at home and abroad are also cited. The piano 
concertos play a particularly significant role in his repertoire, as 
he was the first to perform the complete concertos in Bulgaria, 
and then went on to perform them at venues worldwide.

Chief Assist. Prof. Petya tsvetanova, PhD
“Prof. Pancho Vladigerov” National Academy of Music

BEETHOVEN – PrOBLEMs OF TEACHING

The article focuses on the main challenges in the study of 
Beethoven in the context of the current problems of teaching 
history of music as a university discipline. The synoptic view of a 
general course in this discipline emphasises the role of a lecturer’s 
personal choice of works by Beethoven for the derivation of 
problems, relevant to these works, that would outline Beethoven 
as a music history phenomenon. Two online courses dedicated to 
the composer, led by Prof. Kelly from Harvard and Prof. Hinton 
from Stanford, are also referred to, as they present contemporary 
practices in the teaching of Beethoven in the curriculum of 
history of music.
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Chief Assist. Prof. Diana Danova-Damyanova, PhD
Institute of Arts Studies – Bulgarian Academy of Sciences

BEETHOVEN AND sOFIA MusIC WeeKs

In the past half century of the history of Sofia Music 
Weeks, Beethoven’s music has annually sounded under the baton 
of famous conductors, streamed from the fingers of brilliant 
virtuosos, but also of very young, budding talents. The oeuvre of 
the Viennese colossus plays an important role in the programme 
model of the longest-running music festival in Sofia. The result 
of the conceptual strategy of the organisers is the incorporation 
of key works of the master in the framing structure of the festival 
– in the opening and final concerts. Beethoven’s works with their 
deep aesthetic message have also been presented in the series 
“Under the Honorary Patronage of the European Association of 
Music Festivals”, as well as in the special, carefully “cultivated” 
and developed in time cycle “Podium of the Young Performer”/ 
“Scene of the Young Musician”.

Assoc. Prof. Iliya Gramatikov, PhD
“Prof. Pancho Vladigerov” National Academy of Music

GEOrGE rOCHBErG, AUTHOr OF A LATE QUArTET 
BY BEETHOVEN

Taking the example of the historically curious case of george 
rochberg’s Third String Quartet, and especially its third movement, 
which sounds like the slow movement of a late quartet by Beethoven, 
the present paper reconstructs the concept of the postmodern situation. 
The concepts of pastiche, collage, intertextuality, heterogeneity, 
pluralism, eclecticism and simulacrum, which are symptomatic of 
the postmodern attitude, are discussed. Typological manifestations of 
postmodern behaviour such as creative nihilism, nostalgia for the past, 
wearing of linguistic masks and a compulsive desire to overturn the 
paradigm of historical thinking are problematised. The concepts of the 
end of history and the death of the author are discussed. The figure of 
Pierre Menard, the literary hero of Borges, is drawn in to make sense 
of rochberg’s puzzling decision to write music in the 20th century the 
way Beethoven would have written it in the last years of his life.
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