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ОСОБЕНОСТИ НА ИНДИВИДУАЛНИЯ СТИЛ 

 НА АЛФРЕД ШНИТКЕ 

ВЪРХУ ПРИМЕРА НА CONCERTO GROSSO № 1 

 

Мария Волченкова  

 

Биографът на Шнитке Александър Ивашкин описва обобщаващо музикалния 

му стил по следния начин: „В музиката на Шнитке откриваме смесица от стари 

и нови стилове, от модерни, постмодерни, класически и барокови идеи. Тя 

отразява една много сложна, странна и крехка психика, присъща на късния ХХ 

век“1. Същевременно руският композитор с еврейско-германски произход дълго е 

търсил своята творческа идентичност, осъществявайки многобройни музикални 

експерименти от различен тип. Разглеждането на отделни емблематични примери 

из ранните експериментални творби на автора би спомогнало за разбирането и 

артикулирането на характеристиките на зрелия му индивидуален стил. 

 

1. Поглед към ранните авторски експерименти 

Експериментална като замисъл в историческия и културния контекст е още 

композицията, която Шнитке пише за дипломния си изпит в Московската 

консерватория – ораторията „Нагасаки“ за мецосопран, смесен хор и симфоничен 

оркестър. Тя е по стихове на руските поети Анатолий Софронов и Георгий Фере и 

на японските поети Йонеда Ейсаку и Тосон Шимадзаки. В текстовете на Софронов 

и Ейсаку се описва бомбардировката над града през 1945 г. и чудовищните 
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1 Ivashkin, Alexander. Linear notes in CD booklet. – In: Alfred Schnittke. Concerto Grosso No. 1. Symphony No. 9. 

BIS Records AB, BIS-CD-1727, 2009, p. 3. 



2 
 

последици от нея2. За да изобрази звуково представата за атомния взрив в творбата, 

Шнитке използва музикален език, повлиян от „Пролетно тайнство“ на Стравински, 

който се различава от по-ранния му, използван в другите части на ораторията. 

Важно е да се отбележи, че по това време музиката на Стравински е все още 

неприемлива според наложените норми за реалистично изкуство при съветския 

режим, поради което твърде модерното звучене в творбата на Шнитке не се харесва 

на комисията. Дипломният опит на композитора е отхвърлен и той е принуден да 

нанесе значителни промени, за да успее да завърши обучението си. Това, което е от 

значение в случая, е, че още в тази ранна творба се наблюдава характерният за 

Шнитке афинитет към използване на разнородни стилове в рамките на едно 

произведение3. 

След завършването на консерваторията, през 60-те години на XX век Шнитке 

работи главно с 12-тоновата техника, като специфичното при него е, че той я 

съчетава с други съвременни композиционни подходи – например алеаториката. 

Сред често изтъкваните композиции, характеризиращи този творчески период на 

автора, са Музика за камерен оркестър, Концерт за цигулка № 2 и програмната 

пиеса за оркестър Pianissimo. Към средата на 60-те години произведенията на 

композитора, твърде експериментални и модерни за съветския контекст, на 

практика престават да бъдат изпълнявани. По това време Шнитке започва да 

композира филмова музика, именно в която успява да проведе своите музикални 

експерименти (за композирането на филмова музика той дори е разполагал с 

оркестъра на студията). От тази експериментална творческа работилница 

композиторът ще черпи тематичен материал за следващите си произведения – 

материал, който често ще се използва под формата на автоцитати.  

 

 

                                                           
2 Поетът Тосон Симадзаки умира през 1943, две години преди бомбардировката. 
3 По-подробно виж: Schmelz, Peter. Alfred Schnittke’s Concerto Grosso no. 1. New York – Oxford University 

Press, 2019, p. 3 – 4; Schmelz, Peter. Alfred Schnittke’s Nagasaki: Soviet Nuclear Culture, Radio Moscow, and 

the Global Cold War. – In: Journal of the American Musicological Society, Vol. 62, No. 2, p. 413 – 474. 
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2. Полистилистиката като индивидуален стил 

През 1971 г. Шнитке пише доклад, озаглавен „Полистилистични тенденции в 

съвременната музика“4, в което описва някои от характеристиките на своя вече 

зародил се и назован от самия него полистилистичен метод на композиционна 

работа: „Под полистилистичен метод имам предвид не просто „колажната 

вълна“ в съвременната музика, но и по-фини начини за използване на елементи от 

нечий друг стил.“5 В доклада си Шнитке разграничава два основни принципа, 

присъщи на полистилистиката. Първият е този на цитирането на типологични 

микроелементи от чужд стил, принадлежащ на друга епоха; точни, преработени 

или псевдоцитати; адаптацията като начин на работа – т.е. преразказване на чужд 

музикален текст посредством собствен музикален език или свободно разработване 

на чужд материал в собствени произведения; използването на техники, характерни 

за други стилове (тук авторът дава като пример неокласицистичното направление в 

музиката). Вторият принцип е този на алюзията, резултиращ в използването на 

музикални „намеци“, на подвеждащи „подсказвания“ сякаш на границата на 

цитирането, но които всъщност не пресичат тази граница и водят неочаквано 

слушателското внимание в съвсем различна посока. 

Едно от първите произведения на Шнитке от полистилистичен тип е неговата 

Първа симфония от 1972. В началото на 70-те години композиторът работи по 

музика за документален филм, показващ събитията и най-вече катаклизмите от 

последните седемдесет години в световен мащаб. Силно повлиян от филма, 

Шнитке решава да напише композиция, която по художествен начин би 

„документирала“ с музикални средства съвременната разнолика действителност. 

Поради това в творбата авторът предприема стратегията да вплете множество 

цитати, имащи своите източници в произведения на Чайковски, Бетовен, Григ, 

Шопен и др. Трябва да се подчертае, че Симфония № 1 е сред произведенията на 

                                                           
4 Шнитке, Альфред. Полистилистические тенденции в современной музыке. – В: Музыкальные культуры 

народов. Традиции и современность. Сборник докладов московского Международного музыкального 

конгресса 1971 г. Москва: Советский композитор, 1973. Превод на англ.: Schnittke, Alfred. Polystylistic 

Tendencies in Modern Music. – In: A Schnittke Reader. Bloomington: Indiana University Press, 2002, p. 87 – 90. 
5 Цит. по англ. превод: Schnittke, Alfred. Polystylistic Tendencies, p. 87. 
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Шнитке, съдържащи най-голям брой действителни цитати или квазицитати. С 

годините действителните цитати в музиката му ще стават все по-редки, но 

впечатлението за разностиловост и разнородност на музикалния материал ще се 

запази. 

Като пример за тази тенденция на намаляваща цитатност може да бъде 

посочен още Квинтетът за пиано и струнни от 1976 г., написан в памет на майката 

на композитора. В него липсват декларативните цитати и разностиловите жестове 

(като например вклиняването на джаз музика), които характеризират симфонията. 

Вместо остро контрастиращи стилове, в творбата се появява обичайният за 

западноевропейската музика жанров идиом на валса (във втората и петата част на 

цикъла) наред с многократно разработвания от редица композитори идиоматичен 

мотив b – a – c – h. Подобен „по-умерен“ тип полистилистични решения 

характеризират и повечето други ранни произведения преди Concerto grosso № 1. 

Сред тези творби се откроява Реквиемът. 

Важно е да се отбележи, че в този период по-ярко полистилистичните 

решения, макар и редки, все пак не липсват. Тук изпъкват хумористичните творби: 

Moz-Art (1976) за две цигулки – музикална шега, остроумно колажираща музиката 

на Моцарт; и Moz-Art à la Haydn (1977) за две цигулки и щрайх, следваща същите 

принципи и включваща същия материал, но вече театрално разработени в маниера 

на Хайдновата Прощална симфония: музикантите влизат един по един с 

импровизация и отново един по един излизат в тъмното в края на произведението 

(т.е. музикален материал от Хайдн не се използва)6. 

За тези две хумористични творби Дейвид Фанинг пише: „Понякога Шнитке 

привидно третира Моцартовия музикален материал с отчуждена вглъбеност, 

сякаш като посетител от друга вселена, откриващ артефакт от мъртва 

цивилизация – артефакт, който очевидно е с особено значение, но средствата за 

                                                           
6 Виж: Schmelz, Peter. Op. cit., p. 14 – 15. 
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възстановяване на смисъла му са загубени в пясъците на времето.“7 Тези думи 

подчертават присъщата на Шнитке свобода при диалога с миналото и при 

цитирането на музикален материал. Положени в новия контекст на неговите 

произведения, цитатите биват „нагаждани“ спрямо художествените интенции на 

Шнитке и конкретния контекст на творбата. Ключова характеристика при този 

процес е, че подобно „подправяне“ на цитатите често води до скъсване на техните 

референтни връзки с музикалните им първоизточници, т.е. преиначените цитати се 

възприемат по-скоро като намеци или алюзии (като при втория принцип на 

полистилистичния метод), а не като директни цитати. 

 

3. Случаят с Concerto grosso № 1. Особености на композиционните 

решения 

Може би най-емблематичният пример за полистилистиката на Шнитке е 

неговото Първо кончерто гросо (1977) за две цигулки, подготвено пиано8, чембало 

и щрайх. Творбата се състои от 6 части: прелюдия, токата, речитатив, каденца, 

рондо и постлюдия, като веднага прави впечатление наличието на нетипични за 

концертния жанр части – именно рамкиращите и условно разполовяващи цикъла 

прелюдия, речитатив и постлюдия. Всяка част е малко или много изградена върху 

един мотив, представен в първата част от солиращите цигулки. По този начин 

Шнитке създава мрежа от взаимосвързани музикални жестове, които преплита с 

цитати от филмовата си музика и с цитати от музика на други автори, включително 

с алюзии към други стилове.  

Прелюдията започва с въведение – своеобразен хорал, изсвирен от 

подготвеното пиано. Хоралът е първият пример в тази творба за вече споменатите 

автоцитати от филмова музика. Цитатът е от филма „Арап Петра Великого“ 

                                                           
7 Fanning, David. Liner notes in CD booklet. – In: Kremer Plays Schnittke. Deutsche Grammophon, CD 445 520 – 2, 

1990, p. 4. 
8 Тук е редно да се отбележи ролята на Джон Кейдж като пионер в практиката за подготовка на пианото 

чрез поставяне на различни предмети между струните в корпуса на инструмента с цел постигането на 

други типове звучност. В случая при Шнитке подготовката е чрез поставяне на копейки между струните 

във високия регистър. 
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(„Арапът на Петър Велики“) по едноименния незавършен роман на Пушкин. 

Хоралната тема се появява в самото начало на филма, изпълнена от челеста и 

ксилофон. Непосредствено след хорала двете солиращи цигулки излагат градивния 

за творбата тематичен материал: секундов ход или малък скок надолу в първата 

цигулка, последван от аналогично движение нагоре във втората, сякаш поставящо 

„изказаното“ от първата цигулка под въпрос, при това „застъпвайки“ заявеното в 

дисонанс. Вече бе споменато, че именно този мотив се превръща в основен за 

цялата композиция. Като пример за неговото интензивно разработване може да се 

посочи средата на частта (т. 30 – 31), където фигурациите на чембалото са 

„слизания“ и „качвания“ по нони (еs – d – c – des), представляващи презоктавови 

варианти на мотива. Според Питър Шмелц тъкмо тези фигурации учленяват частта 

на два дяла9. В така получения втори дял продължават да се наблюдават варианти 

на въпросния мотив. Налично е и провеждане на първото полуизречение на хорала 

в чембалото, но вече „обгърнато“ и сякаш заглушено от солистите и щрайха. Така 

хоралът зазвучава като отдалечаващ се звуков фон. А присъщите на чембалото 

фигурации се провеждат отново към края на частта, където са поверени обаче на 

солиращите цигулки. Встъпителният мотив и хоралът ще се възвръщат и в 

следващите части, осъществявайки интонационното скрепяване на цикъла. 

Втората част – Токата – започва с микрополифонично провеждане на сложна 

мрежа от канони, след което е въведен вторият автоцитат от филмова музика: част 

от песен, изпълнявана от Владимир Висоцки във вече споменатия филм „Арап 

Петра Великого“. Солиращите цигулки провеждат мелодията от първия стих в 

имитация с добавена възходяща голяма секунда. Припевът на същата песен пък ще 

бъде използван по-нататък в композицията – в петата част. Мрежата от 

взаимосвързани музикални жестове се сгъстява с поредната поява на встъпителния 

хорал, пак в чембалото и отново „заглушен“ от щрайха, като тук първата цигулка 

маркира тоновете от мелодията на хорала октава по-високо. Скоро след това се 

достига до първото изявено провеждане на мотива b – a – c – h като начални тонове 

                                                           
9 Schmelz, Peter. Op. cit., p. 21. 
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на 12-тонова редица, акомпанирана от валсова жестика в чембалото. Самият 

интонационен материал на чембалото представлява транспониран вариант на 

кръстния мотив: еs – des – e – d, като des и e се провеждат едновременно. С това 

съчетание на кръстния мотив, додекафоничния принцип и валсовата жанровост 

композиторът постига ярко конфликтен стилистичен контраст в творбата, в случая 

по отношение на реферираната композиционна идиоматика. Музикологът Питър 

Бъркхолдер определя този стилистичен контраст като парадоксално разрешение 

чрез „съжителството на всички теми, но в един модернистичен свят на 

максимална плътност и сложност“10. Но това, което е от значение в случая, е, 

изключително важният за полистилистичния композиционен метод на Шнитке 

принцип на едновременно провеждане на стилово разнородни музикални елементи. 

Питър Шолц определя Речитатива (нестандартната трета част) като „мрачния 

център, от чиято гравитация останалите части на творбата се стремят да се 

освободят“11. В началото на тази част отново се провежда встъпителният мотив от 

Прелюдията, но вече в инверсия и поверен на щрайха. Солистите също встъпват с 

мотива, но с разновидност на правия му вариант – със задържан като лежащ първи 

тон, т.е. модифициран като двуглас. Кулминационен момент за частта е внезапната 

поява на цитат от втората тема на първата част на Концерта за цигулка на 

Чайковски. При Шнитке темата на Чайковски е транспонирана на полутон надолу, 

като по този начин при провеждането ѝ от втората цигулка се получава поредното 

излагане на тоновете b – a – c – h. Непосредствено след това е въведен още един 

остро контрастиращ цитат – мигновено „проблясване“ на 12-тоновата редица от 

Цигулковия концерт на Берг. Употребата на тези цитати от цигулковата литература 

е красноречив пример за вече споменатата свобода, с която Шнитке си служи с 

чужд музикален материал – свобода, която се превръща в отличителна 

характеристика на неговия полистилистичен метод.  

                                                           
10 Цит. по: Schmelz, Peter. Op. cit., p. 51. 
11 Ibid., p. 56. 
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Четвъртата част – Каденца – също започва с встъпителния мотив на 

солиращите цигулки от Прелюдията, който от ц. 212 се провежда в щрих pizzicato. 

От края на ц. 4 цигулките едновременно импровизират върху различни мелодии, 

внезапно прекъснати от каденца, която Питър Шмелц описва метафорично като 

„принудително разрешение на нещо неразрешимо“13, сякаш чрез външни, чужди 

сили – впечатление, което се създава поради подчертаната хетерогенност (чуждост) 

на музикалния материал в каденцата, включително в стилистично отношение. Тя е 

поредният пример за автоцитат от филмовата музика на Шнитке, но от източник, 

различен от вече цитирания филм – нейният тематичен материал е главната тема от 

музиката към анимацията „Пеперуда“. Този драматургичен похват на привличане 

на подчертано различен по характер и разнороден по произход музикален материал 

в рамките на едно и също произведение, както вече беше отбелязано, е 

симптоматичен за полистилистичния подход на Шнитке. 

Кулминационната част в Първото кончерто гросо е Рондо, в което се 

репризират вече обговорените тук основни моменти от всички предходни дялове 

наред с въвеждането на нов тематичен материал. Рефренът представлява мотив, 

взет от припева на песента от филма „Арап Петра Великого“, проведен от 

солиращите цигулки в канонични имитации. В чембалото фигурацията от 

Прелюдията се повтаря два пъти преди дял В на формата, който от своя страна е 

изграден върху мотива b – a – c – h, провеждан във виоли и виолончели. След 

повторно провеждане на рефрена започва дял C, за който особено характерно е 

появяващото се сякаш изневиделица танго – още един пример в композицията за 

ярък внезапен контраст от разнородни стилове, присъщ на полистилистиката на 

Шнитке. Следва мащабното последно провеждане на рефрена на фона на тангото 

от дял C, каноничните имитации от втората част – Токата – и основния мотив от 

дял B, изсвирени от щрайха в микрополифонична фактура. Частта завършва с 

повторно (и отново внезапно) провеждане на материала от музиката към 
                                                           
12 По изданието: Schnittke, Alfred. Concerto grosso (1976/77) [Philharmonia No. 488]. Wien: 

Philharmonia Partituren in der Universal Edition. 
13 Schmelz, Peter. Op. cit., p. 68; в оригиналния текст: „A forced resolution of something irresolvable.“  
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анимационния филм „Пеперуда“, включен в четвъртата част (Каденца), следван от 

другия „чужд“ за произведението материал – хорала, отново в подготвеното пиано, 

който тук сякаш поглъща всичко прозвучало до този момент.  

Хоралът отвежда към последната, шеста част – Постлюдия, с която кръгът се 

затваря. Тя е изтъкана изцяло от встъпителния мотив на солиращите цигулки, 

изпълняван на фона на щрайха, в който се доплита мрежата от взаимосвързани 

музикални жестове. За кратко се прокрадват каноничните имитации от Токатата, 

сякаш опитващи се да „изплуват“ отново. На финала остава задържан тон C1 в 

подготвеното пиано.  

 

4. Вместо заключение 

В Concerto grosso № 1 Алфред Шнитке създава един богат на възможни 

смисли музикален свят, в който – както Илия Граматиков пише – „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“14. 

Композиторът гради своя звуков свят подобно на сложна, противоречива мрежа от 

взаимосвързани музикални нишки – преплитащи се цитати, автоцитати и алюзии, 

наред с взаимодействащи си музикални жестове, които служат за спойка за 

разностиловия тонов материал. 

                                                           
14 Граматиков, Илия. Джордж Рокбърг, автор на късен квартет от Бетовен. – В: Светът на Бетовен – Бетовен и 

светът. X Академични пролетни четения. София: Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, 

2020, с. 360. 


