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ЗА КНИГАТА 

Изследването е посветено на актуален за съвременността 
творчески проблем – търсенето на нова естетика и на нов музи-
кален език в полето на Art Music. Най-общо той е изразен с тер-
мина „нова звукова сетивност“�, който формулирах и апробирах 
през 2010 на различни форуми. Свързан е с мисленето за новата 
музика като ново звуково пространство. така поставена, тема-
та разглежда и когнитивните процеси, извършвани в съзнанието 
на музикантите – творци  и изпълнители, на публиката, както и 
на самите изследователи при общуването им със звуковата реал-
ност (музикален материал и звукови структури). 

Изведената като естетическа и музикалнотехнологична ка-
тегория „нова звукова сетивност” може да бъде разгледана чрез 
творчеството на ярки съвременни творци�. темата е актуална и 

1 терминът е мой, представя естетическа и музикалнотехнологична ка-
тегория. За първи път е въведена и разгледана в доклада Valchinova-
Chendova, Elisaveta. Art Music like a New Sound Sensuousness. – In: 
Proceedings of the International Musicological Conference “Beyond the Centres: 
Musical avant gardes since 1950. In memoriam Yannis Andreou Papaioannou (1910 
– 1989)”. Abstracts book and papers CD-Rom 2011, 84 pp., p. 64, http://btc.
web.auth.gr/_assets/_abstracts/Valchinova-Chendova.pdf
http://btc.web.auth.gr/_assets/_papers/VALCHINOVA-CHENDOVA.pdf
терминът е цялостно въведен: Вълчинова-чендова, Елисавета. Концеп-
тът „нова звукова сетивност“. – В: Нови идеи в музикознанието 2010. Со-
фия: СБК – Музиколози, 2012, с. 78 – 89.
� В българското музикознание специално ще отбележа изследванията 
на Ангелина Петрова, свързани с „конкретната инструментална музика“ 
на Хелмут лахенман, спектралната композиция на Жерар Гризе, 
„интеркултуралната композиция“ на австрийския композитор Кристиан 
утц и Владимир Панчев: Петрова, Ангелина. Постмодерният слухов 
опит: музикален синтаксис в композицията от последното десетилетие 
на ХХ век и началото на ХХI век. – В: Българско музикознание, 2013, № 3 – 4, 
с. 161 – 181; Петрова, Ангелина. Когнитивни подходи към музикалния 
слух и музикалната памет. София: Марс 09, 2014. Въпросът за връзката 
между звука, времето, пространството и слушането, с примери и от 
съвременната музика, е разгледан в: Булева, Марияна. За изучаването 
на музикалната хармония. теоретични, методологични и методически 
аспекти. Пловдив: Астарта, 2017; и др.
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може би основна по отношение на рефлексиите от постмодерна-
та култура при автори, които се стремят активно да преосмислят 
познатите парадигми чрез творчески конкретизации на идеята 
за архетипното. Разглеждането на тази идея като феномен в ком-
позицията от края на ХХ и началото на ХХІ век дава основания 
и за конкретни наблюдения в новото отношение към звуковото 
пространство. Извеждането на проблема за работата със звука 
като универсален модел, чрез който се осмисля преди всичко 
неговата първична и съграждаща чрез реторичните изразнос-
ти функция, е въпрос фундаментален за музиката на ХХ и ХХI 
век. „Звуковият образ в края на ХХ век и началото на ХХI век е 
перформативен – самообразуващ се, самоизявяващ се“, възник-
ването на звука е също толкова важно колкото и самото звуко-
во събитие (лахенман), слушателят „следва да се „настрои“ по 
онази координата, на която композиторът „разчита“ и в която е 
вложил своите творчески намерения“�. Интерпретацията на кон-
цепта „нова звукова сетивност” активно се включва в полето на 
идеите за сетивност и енергетично въздействие на музикалното 
във възгледите на лахенман, на т.нар. спектралисти като Гризе�, 
на „метафоричния“ стил на Арво Пярт (по определението на 
композитора)� и на други автори. открояването, обективиране-
то и терминологизирането на конкретните композиторски тео-
ретични или авторефлективни стремежи и творчески открития 
са включени до равнището на съвременен музикалнотеоретичен 
инструментариум.

Като продължение на мои предишни разработки върху 
формулирането и съдържанието на идеята за Musica Nova в бъл-
гарската култура6, музикалнотехнологичната категория „нова 

3  Цит. по Петрова, Ангелина. Когнитивни..., с. 162, 172.
4  Вж. на български език изследването на композитора Ясен Воденичаров, 
посветено на Жерар Гризе: Воденичаров, Ясен. Спектралната музика. 
София: либра Скорп, 2009.
� Вж. Zamornikova, Kseniya, Margarita Katunyan. Arvo Pärt’s Fratres: The 
Prayer in Music (“Fratres“ от Арво Пярт – молитва в музыке). – In: Musico-
logy of Lithuania / Lietuvos muzikologija . 2011, Issue 12, p. 111 – 134, http://
xn--urnalai-cxb.lmta.lt/wp-content/uploads/2011/Lietuvos-muzikologija-XII-
Zamornikova-Katunyan.pdf и др.
6 Вълчинова-чендова, Елисавета. Новата българска музика през пос-
ледните десетилетия: модели и интерпретации. София, ИИзк БАН, 2004; 
Новата българска музика през последните десетилетия: модели и интер-
претации. Докторска дисертация („доктор на науките“). София: ИИзк 
БАН, 2005; Енциклопедия български композитори. София: СБК, 2003; 
Нова музика в терминологията на новата българска музика (фрагменти). 
– В: Българско музикознание, 2008, № 3 – 4 „Идея – понятие – термин, с. 176 
– 194 и др. 
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звукова сетивност” е аргументирана въз основа на три конкретни 
творчески подхода. 

В исторически план може да бъде направен изводът, че в 
българската музика понятието „авангард“ много по-често се из-
ползва метафорично като изразител преди всичко на явления, 
които са в синхрония с времето, на нов музикален език, на нова 
философия и съответстваща ѝ нова естетика7. Всички те пред-
ставят групови стилистични нагласи, но и индивидуални под-
ходи към идеите на новата музика. Затова и дефинирането на 
самите подходи чрез припознаване (аналози) със западноевро-
пейски образци не разкрива специфичната същност на явления-
та в българската музика. Красноречив е примерът с музикалния 
език на лазар Николов.

Нагласата към индивидуален прочит на европейския 
авангард и различните прояви в полето на новата музика е ха-
рактерна и за следващите десетилетия, което определя свобо-
да в избора на музикален език. В естетически и музикалнотех-
нологичен контекст за композиторите от 50-те – 60-те години, 
както и за по-младите автори от следващите генерации, новата 
музика и новият музикален език са свързани и с ново мислене 
за музиката в концепта на ново звуково пространство. В де-
сетилетията на ХХІ век в композиторските виждания и реали-
зации на българската музика могат да бъдат открити характер-
ни особености на новата музика като стилистика и музикален 
език, които ще формулирам многозначно като всеобхватност 
и дори парадоксалност (особено при прояви на т.нар. постмо-
дернизъм), като универсалност и същевременно уникалност, 
като звуково пространство, което се асоциира преди всичко с 
естетики и форми, натоварени в съдържателен план с различ-
ни прояви на пост- и нео-, които се вписват в разнообразните 
търсения в полето на новата музика.

основанията за формулирането на „нова звукова сетивност” 
като естетическа и музикалнотехнологична категория, свързана с 
конструирането на нов музикален език и звуково пространство, 
в което се разполагат композиторските идеи, първоначално отк-

7 Вж. въведеното определение: „нова=съвременна е музика на нашето 
съвремие, изразяваща неговия дух и идеи чрез съответстващ музикален 
език и композиционни техники, изградени и осмислени в търсенето на 
индивидуален авторски почерк чрез усвоения опит на миналото и насто-
ящето в широкия контекст на националната традиция и световния музи-
кален ХХ – ХХІ век (включително и на късните поставангардни и постмо-
дерни проявления от последните десетилетия)”: Вълчинова-чендова, 
Елисавета. Новата българска музика… Автореферат, с. 10.



10

рих в музиката на композитора Димитър Христов (1933 – 2017) 
и по-конкретно в конструирания нов тип музикален език – изгра-
ден върху звукови архетипи, които са субстанцията на неговото 
творчество. Композиторът ги извлича от архаични фолклорни 
пластове, характерни за българския фолклор – шопската диа-
фония. тази субстанция той формулира теоретично с термина 
обективен материал. Разглежда го обстойно в теоретичните си 
трудове, аргументира превръщането на „обективния материал” 
в метод на композиране. Звуковите редици при Димитър Хрис-
тов имат изключителен заряд с различни начини на проява. При 
разгръщането на метода на обективния материал всяко решение 
е конкретно, водено е от опита и интуицията, т.е. всяко решение 
е уникално. Монодийното разгръщане на звуковите архетипи 
изгражда звуково пространство на сугестивно въображаема 
многолинейност. тя е нереална, въображаема, имитирана, както 
я определя композиторът, но има силно въздействие. И това се 
вижда дори графично в нотния текст. 

Първите две конкретизации върху темата, посветени на 
творчеството на Димитър Христов и Владимир Панчев (род. 
1948) са свързани с проекта на Института за изследване на изкус-
твата „теоретично-информационен анализ на субстанциални 
и терминологични аспекти в музикалнокултурните практики 
(идея, текст, почерк)“. основните текстове за тях са завършени 
през 20128. те представят два различни реализирани подхода, 
чрез които се постига „нова звукова сетивност“.

При композитора Владимир Панчев стремежът е към пос-
тигане на красотата на звуковото пространство и неговата духовна 

8 Двете студии са включени в проекта на Института за изследване на из-
куствата „теоретично-информационен анализ на субстанциални и тер-
минологични аспекти в музикалнокултурните практики (идея, текст, 
почерк) (2008 – 2012) с автори: Елисавета Вълчинова-чендова („Кон-
цептът „нова звукова сетивност“), Иванка Влаева („За импровизацията 
и индивидуалния почерк“) и росица Драганова („Съвременна терми-
нология и музикалнокултурна практика (в  обучението по музика в на-
чален и среден курс на българското общообразователно училище“). Ака-
демичен колективен проект на ИГ „Музикална култура и информация“. 
Ръкопис. София: ИИИзк БАН, 2013. 
Публикации по темата: Вълчинова-чендова, Елисавета. В търсене на 
„нова звукова сетивност“ – композиторският проект на Владимир Пан-
чев като метазвуково послание. – В: Изкуствоведски четения 2012. София: 
ИИИзк БАН, 2013, 180 – 186; Вълчинова-чендова, Елисавета. Музиката 
на Димитър Христов като сугестивна „въображаема многолинейност“: 
пространство от структурирани и разгърнати архетипи. – В: Българско му-
зикознание „Идея – понятие – термин II“, 2013, № 3 – 4, с. 201 – 226; и др.
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субстанция9. Една от най-привлекателните страни на музи-
ката му е силната духовна енергия, която активно провокира 
диалога със слушателя. Притежаващ богато въображение, ком-
позиторът отправя съдържателни послания – метапослания, 
които реализира чрез разпознаваем музикален език. В него ус-
пешно се вплитат различни съвременни композиционни тех-
ники като сериализъм, атоналност, соноризъм и други с мело-
дико-интонационната формулност от по-стари пластове на бъ-
лгарския музикален фолклор и фолклор на различни източни 
народи. Новите духовни пространства го вписват в сложния 
диалог не само между двете култури, към които принадлежи 
– българската и австрийската, но в по-широк „интеркултурен 
диалог“, който може да бъде проследен като интересни идеи 
и убедителни творчески реализации в неговата музика, и това 
предполага различни интерпретационни анализи10. тематично 
свързани с дълбоки духовни послания, творбите му са проникна-
ти от монодийността (произлизаща от старинни мелодически 
пластове, като например орнаментиката на родопската песен) 
и хетерофонията, която в анализите, насочени към постигане-
то на „нова звукова сетивност“, е изведена до основен авторски 
композиционен подход. За Владимир Панчев отношението към 
изразните средства и музикалните композиционни техники 
като сериализма, атоналността, сонористиката, хетерофония-
та са преди всичко конструктивен начин на мислене. още в 
произведенията му, написани в България през 80-те години (от 
1991 живее и успешно се реализира като композитор във Вие-
на) тези средства и техники изграждат собствени пространства 
на търсения в новата музика (по думите на Панчев). Фолклор-
ната и църковната модалност и звуковите комплекси при него 
са структурообразуващи, те определят творческото отношение 
към старинните пластове и влечението към вертикал, постигнат 
чрез едновременното провеждане на няколко варианта на една 
и съща мелодия (подобна техника може да бъде проследена и 
в творчеството на Дьорд лигети например). Интересът му към 
проявленията на вертикалното музикално измерение е харак-
терен за цялото творчество на Владимир Панчев –  в някои от 
хоровите ми песни експериментирах с вертикала още преди да зная 

9 Вълчинова-чендова, Елисавета, Албена Найденова. Светът на моята 
музика. Композиторът Владимир Панчев / Die Welt meiner musik. Der 
Komponist Vladimir Pantchev. София: Марс 09, 2008, с. 107.
10 Вж. посочените изследвания на Ангелина Петрова върху постмодерния 
слухов опит.
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какво е хетерофония)��. В наслагването и речитативното поднася-
не на текста той вижда възможността да пресъздаде заложеното 
в него по нов начин. 

Като продължение на изследванията ми върху идеята за 
„нова звукова сетивност“ се оформи текстът за Георги Арнаудов 
(роден 1957), завършен през 2018, който е по-разгърнат от други-
те два и по-цялостно коментира творчеството на композитора��. 
Накратко, чрез различни техники (включително и легитимиращи 
езика на музикалния авангард в по-ранното му творчество) и тях-
ното субстанционално преосмисляне се постига ново музикално 
сетивно (и) семантично поле. В използвания интензивен минима-
лизъм (по определението на композитора)�� и разпознаваемите 
звукови редици всеки тон е смислово натоварен, има свои темб-
рови характеристики. В преобразуването на звуковия материал 
може да бъде проследен самият композиционен процес. Геор-
ги Арнаудов посочва: идеята за отношението на отделния звук и 
неговото място в музикалната тъкан за мен е била винаги свързана 
с възприемането на творбата като цветно платно, звуково-живо-
писен обект, протичащ в непрекъснат, постепенно развиващ се про-
цес. Творбата често е била мислена обемно като звуково-кинетична 
скулптура, която предоставя на слушателя възможности за много-
значно и обемно приемане на протичащия процес, все пак лимитиран 
в достатъчно добре дефинирано единство. Оттук идва и използвана-

�� Вълчинова-чендова, Елисавета, Албена Найденова. Цит. съч., с. 29.
�� Първият мой текст, посветен изцяло на творчеството на Георги Ар-
наудов, е доклад от международна конференция на тема “Klangräume 
des Geistigen (Komponisten aus Bulgarien auf der Suche nach einer “neuen 
Klangsensualität“) [„Звукови пространства на духовното (композитори от 
България в търсене на „нова звукова сетивност”)], включен в Междуна-
родна кръгла маса във Виена на тема “Theorie und Praxis der geistlichen 
Musik der Welt – damals und heute“ [„теория и практика на духовната 
музика в света – тогава и сега”], организирана от Agenda Wien Landstraße 
3 [План за развитието на Виена 3] и АКМ (27 май 2012). В него централен 
обект на разглеждане е интензивният минимализъм на Георги Арна-
удов, илюстриран чрез анализа на творбата „Влахерна” за симфоничен 
оркестър (2011/2012). текстът е публикуван в Scholar Electronic Repository 
на НБу – http://eprints.nbu.bg/2070/. 
Вж. още: Вълчинова-чендова, Елисавета. Звукови комплекси или ви-
зуализирани образи и послания. „Влахерна“ от Георги Арнаудов“. – В: 
Нови идеи в музикознанието 2012. София: СБК – секция „Музиколози“, 
2014, с. 57 – 70; Вълчинова-чендова, Елисавета. Георги Арнаудов на 60: 
„Пишейки, по-скоро усещам, че рисувам звуци“. – В: Музикални хоризон-
ти, 2017, № 19, с. 15 – 16; Вълчинова-чендова, Елисавета. Звукът като 
ритуал в творчеството на композитора Георги Арнаудов. – В: Българско 
музикознание, 2018, № 2, с. 5 – 22.
�� Разговор с Г. Арнаудов, 2011.
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та от мен практика на множественото приемане на творбата, един 
път като предпоставен стабилен материал – своего рода звуков ка-
мък или мрамор, чиято структура, зададена от природата и времето, 
предполага определен тип звучност, развитие по хоризонтала и (N.B.) 
произтичащите от него вертикали, а от друга страна, в изграждането 
на непрекъснато развиваща се и видоизменяща се тъкан��.

така поставена, темата не предполага монографично разг-
леждане на творчеството на тримата композитори. Стремежът е 
в контекста на изведеното като ключово понятие „музикалнокул-
турна практика”, разбирана като съвкупност от културните резул-
тати на всички музикални дейности (съзидание, интерпретация, 
рецепция и оценка), взети в неразривна връзка, както и с тяхната 
музикална специфика, предмет на музикалната онтология като 
теоретично и философско разкриване на музикалната същност 
(субстанция) в съвременната звучаща музика��, да бъдат изведе-
ни синтактичните и семантичните аспекти, които аргументират 
и разкриват „новата звукова сетивност“ в творчеството им. Чрез 
традиционния теоретичен анализ на отделни авторски музикал-
ни опуси и съответните им нотни картини е направен опит да бъ-
дат изведени когнитивните процеси в съзнанието на музикантите, 
изпълнителите, публиката и самите музиколози при общуването 
им със звуковата реалност или с „мисълта за музиката”, съдържа-
ща се в авторските текстове и анотации, в аналитичните и рецен-
зентските рефлексии на тяхната музика, както и в разработки вър-
ху новата музика, които имат отношение конкретно към техните 
композиторски проекти и аргументират тезата за постигане на 
„нова звукова сетивност“. 

При всеки един автор са формулирани различни възможни 
опорни посоки на вглеждане в темата. 

В студията за Димитър Христов концептът „нова звукова 
сетивност“ е изведен както въз основа на композиторското при-
съствие на творчество на композитора в новата българска музика 
след 50-те години на ХХ век и музикологичните рефлексии върху 
неговото творчество, така и върху композиторската му автореф-
лексия, изведена в музикалнотеоретичните му трудове, и по-кон-

14 Арнаудов, Георги. Стилови взаимодействия в творческата дейност на 
композитора в постмодерната епоха. Докторска дисертация. София: 
НБу, 2012. Ръкопис (Авторефератът е публикуван в Scholar Electronic 
Repository на НБу – http://eprints.nbu.bg/1546/), с. 118.
�� това ключово понятие обединява и различните конкретизации в посо-
чения изследователски проект с характер на обемен сборник с разгърна-
ти авторски текстове. – вж. Вълчинова-чендова, Елисавета. За проекта. 
– В: теоретично-информационен анализ…, с. 3 – 4.
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кретно, разглеждането на монодията като негов самостоятелен 
творчески възглед, въведеното от него понятие обективен матери-
ал и отношението му към музикалната иновация, разглеждането 
на понятието обективен материал като инструмент и метод на 
композиране – реализиране на звуков процес. За композитора 
и музикалния теоретик Димитър Христов ХХ век е век на инди-
видуални озарения и това определя търсенето на нов път в новата 
музика. Чрез музикалнотеоретичните анализи на негови про-
изведения се конкретизират основанията за формулирането на 
концепта „нова звукова сетивност“.

основа на текста за Владимир Панчев са наблюденията, 
анализите и диалозите, проведени във връзка с книгата „Светът 
на моята музика“. Чрез тях са разгледани формирането му като 
композитор, творчеството му след 1990 като превключване към 
нови метазвукови послания16. Специален акцент са звуковите 
опори и звуковите метапослания и отношението към фолклора, 
чрез които открива и претворява красотата на звуковото прос-
транство и неговата духовна субстанция. В музикалнотехнологи-
чен аспект е изведено отношението му към вертикала, хетерофо-
нията и микроинтерваликата, задълбочаващи сонорната страна 
на композицията.

При Георги Арнаудов е направен опит чрез анализа на 
неговите теоретични текстове, изказвания (публикувани интер-
вюта) и авторски анотации на творби творческите идеи на ком-
позитора да бъдат поставени концептуално като формулиран 
индивидуален творчески подход. В центъра му са проблемът за 
звука (фони) и терминът ре-интерпретация. Вторият раздел раз-
глежда различни звукови модели, постигнати от Георги Арна-
удов чрез ре-интерпретация на звука. Въведени са шест възможни 
формулировки, чрез които да бъдат проследени конкретизации 
в реторичните подходи, чрез които се постига ре-интерпретация 
на звука. те са изведени от конкретните музикални примери от 
произведения, които представят в повечето случаи последовател-
ни етапи в композиторската изява – звукът като: ритуал, реконс-
труирано минало; опаковано минало; трансформиращ се модел 
в пресечени различни звукови пространства; комплекс, визуали-
зиран образ; смислово интегриращ процес. те са естетически и 
стилово аргументирани и могат да бъдат проследени в нотната 
визуализация. Същевременно отделянето им като самостоятел-
ни проблемни полета е в известна степен манипулативно в полза 

16  Вълчинова-чендова, Елисавета, Албена Найденова. Цит. съч. Диало-
зи Албена Найденова – Владимир Панчев, с. 61 – 125.
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на теоретичното им разглеждане – основанията за този подход 
е аргументиран, доколкото аналитичната практиката позволява 
извеждането на един или друг елемент, без с това ни най-мал-
ко да бъде пренебрегвано комплексното музикално въздействие. 
третият раздел (вместо заключение) е посветен на произведения 
от последните две-три години, свързани с идеята за тишината, 
конструирана от строги и аскетични звукови модели и разшире-
но темброво звуково пространство. 

В хода на работата през годините идеята „нова звукова се-
тивност“ и композиторските ѝ конкретизации придоби силно 
автономна конкретизация в творчеството на тримата композито-
ри и това създава усещане за напрегнато диалогизиране на рав-
нището на музикалния им език, разкриващ концепцията им за 
музикален стил. А това е още едно потвърждение за разглежда-
нето на музикалния ХХ век и нашето съвремие от гледна точка на 
индивидуалните композиторски проекти (индивидуални ком-
позиторски стилове по Димитър Христов), въпрос, който е бил 
обект на други мои разработки.

Приемам постигането на „нова звукова сетивност“ за ком-
позитори като Димитър Христов, Владимир Панчев и Георги 
Арнаудов като възможен път за бъдещето на Art music, въпреки 
различните подходи, които използват. общото е монодийното 
им мислене, което се формира от определени, но различни зву-
кови архетипи.

При Димитър Христов обективният материал, извлечен 
от шопската диафония, е не само технологичен похват, а метод 
на композиране, на мислене за музиката. така композиторът на 
практика реализира своята идея за музикалния ХХ век – като век 
на национални стилове и на индивидуални творчески озарения17.

При Владимир Панчев естетическият идеал е красотата на 
звуковото пространство и неговата духовна субстанция18, постигна-
ти чрез музикален език, извлечен от старинни пластове на фолк-
лора, не само българския, чрез използване на сложни компози-
ционни техники, сред които се открояват пластовата драматур-
гия в оркестровите творби и тембровата игра в камерните опуси, 
експериментирането с човешкия глас.

При Георги Арнаудов обръщането към миналото е обръща-
не към пространството на духовното в неговия философски сми-
съл – като пространство на непреходности и на посвещението 

17 Христов, Димитър. Монодията и композиторските интенции днес. 
Менящите се исторически оценки. – В: Българско музикознание, 2009, № 
3 – 4, с. 82.
18 Вълчинова-чендова, Елисавета, Албена Найденова. Цит. съч., с. 107.
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на времената към тях. За композитора търсенето на светлината 
(като метафора, пренесена от живописта) в музиката е израз на 
своеобразен неоренесанс19.

Посочените композиторски проекти са убедителен худо-
жествен артефакт, който разширява мисленето за Musica Nova в 
естетическо и в музикалнотехнологично отношение като един вид 
алтернатива на музикалния език на авангарда и на естетиката на 
постмодерното изкуство с неговата предпоставена еклектичност. 
тези творчески стратегии аргументират тезата за съзнателното 
търсене при някои композитори на „новата звукова сетивност” 
като възможен път в полето на новата музика.

19  Вж. http: //www.arnaoudov.com/
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I. ДИмИТЪр ХрИСТОВ: 
„ВЪОБрАжАЕмА мНОГОлИНЕЙНОСТ“ 

– СТрУКТУрИрАНИ И рАЗГЪрНАТИ 
ЗВУКОВИ АрХЕТИПИ 

Как да се доведе еднолинейният процес
до внушения за присъствие на многолинейност,

без тя да е реална, а само въображаема, само имитирана,
но с това не по-малко силна във въздействията си,

ето днес възникваща задача
с безбрежността на технологическите си възможности.

Димитър Христов�.

1. КОмПОЗИТОрСКОТО ТВОрчЕСТВО 
НА ДИмИТЪр ХрИСТОВ В НОВАТА БЪлГАрСКА 
мУЗИКА СлЕД 50-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК

Димитър Христов е композитор и теоретик, автор на обем-
но творчество в различни жанрове�. Интересите му са както към 
музикалната сцена (оперите „Игра“ и „Златната рибка”), в която 
търси свои решения, дистанцирайки се от знаковите за европейс-
кия авангард от 60-те години на ХХ век авторски проекти на ком-
позитори като Цимерман и лигети например, и към големите ор-
кестрови опуси (2 симфонии, 3 концерта за пиано, 3 за цигулка и 
прочее), така и към камерно-инструменталната, соловата и ансам-
бловата музика. обикновено именно камерната сфера е полето на 
най-активни творчески експерименти и решения. При Димитър 
Христов обаче всички жанрове са подчинени на дълбоко осъзнат 
и реализиран творчески възглед за поведението на композитора 

� Христов, Димитър. Монодията и композиторските интенции днес. Ме-
нящите се исторически оценки. – В: Българско музикознание, 2005, № 2, с. 75.
� Вж. Вълчинова-чендова, Елисавета. Енциклопедия български компо-
зитори. Автор и съст. София: СБК, 2003, с. 299 – 230.
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през ХХ век и това определя и музикалния му език.
В основата е отношението към жанра, разбирано като ува-

жение към „класичното“ и неговото обновяване. Използваният 
музикален материал, музикалният език и композиционната му 
техника са субстанциално обвързани с музикалната идея. те са 
сублимирани в звука и звуковото пространство, които сякаш но-
сят цялата тежест на знаменията и техните тълкувания. В този 
смисъл насочването на Димитър Христов към звука е по-скоро 
обръщане към звуковите пространства, които композитори като 
Вагнер и Дебюси, Варез и Месиен, Щокхаузен, Ноно и Булез или 
лигети например откриват като мисловна перспектива. така за 
разлика от авангардното мислене на 60-те години на ХХ век, което 
продължава освобождаването на звука от сюжетна субстанция на 
додекафониците от началото на века, и налага през 50-те години 
и по-рано тоталния сериализъм (sèrialisme intègral, total serialism, 
познат в САЩ като general serialism и multiple serialism)� с идеи, 
свързани с насочване към автономен музикален музикален ма-
териал (достатъчно е да се припомним операта „Войниците“ на 
Цимерман), Димитър Христов търси свой път, като се опира и на 
различни театрални и игрови жестове. 

В операта „Игра“ и в камерната опера „Златната рибка“ 
Димитър Христов се свързва със съвременния музикален театър 
на ХХ век като автор, за който експериментът, играта, подобно 
на инструменталната му музика (оркестрова и камерна) отхвър-
лят утвърдените класически представи за жанра, без обаче да се 
неглижира музикалната субстанция. По отношение на игровото 
операта „Игра“ е един „особен нов хибрид”, сатиричното не е ка-
рикатура, а игрова схема; това е театър на живота без маска и без 
грим, преживян като епична сатира на кодовете�. „Игра“ не е само 
игра. Тя тръгва от играта, отива в селенията на най-горчивата сати-
ра, дори чрез фарса. Тя почва да мачка действителността, да я дъвче в 
отчаяние, защото тя не е никак вкусна (Димитър Христов)�.

� Както е известно, методът на „тоталния сериализъм” почива върху иде-
ята за изграждане на музикалната форма върху неповтаряща се основна 
поредица от тонове. Адаптирана е върху дванайсеттоновата техника на 
Антон Веберн (1883 – 1945) и е свързана с експериментите със звука на 
композитори като Щокхаузен, Булез, Ноно, Милтън Бабит. Показателни 
са произведения като Three compositions for Piano от Бабит (1947), Пиер 
Булез – Polyphonie X (1950 – 1951) и Structures за две пиана, свитък I (1952) 
и II (1956).
� лалова, Капка. литературно-театрални и музикално-драматургични 
аспекти на игровото. (Върху опита на операта „Игра” на Димитър Хрис-
тов.). София: Музикално общество „Васил Стефанов”, 2002.
� Цит. по лалова, Капка. Пак там, с. 31.
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Композиторът преминава през почти всички форми, чрез 
които се реализира симфоничната и концертната нагласа при 
един творец – от концертната миниатюра до симфонията6: през 
1970 пише Концертни миниатюри за струнен оркестър, преди 
това се появяват произведения най-вече за голям симфоничен ор-
кестър – Симфонична поема (1957), Симфония в две части (№ 1, 
1958), Ария за малък симфоничен оркестър с вариант за струнен 
оркестър (1959), увертюра (1960), Симфонични епизоди (1962), 
Симфония № 2 (1964), Концерт за цигулка и оркестър № 1 (1965), 
Симфония № 3 (1968), Концерт за виолончело и оркестър (1969).

В последвалите творби се наблюдава тенденция към уголе-
мяване на оркестъра, като Концерт за пиано № 2 е написан за 
най-голям духов симфоничен оркестър. За голям симфоничен 
оркестър са както неговите оркестрови пиеси, така и концертите 
му за солиращи инструменти. образните им заглавия конкре-
тизират определен кръг послания, които авторът интерпретира 
като своеобразна програмност, на която е подвластна неговата 
музика. тази програмност обаче е заложена само като идея, ко-
ято насочва хоризонта на слушателското очакване. В симфонич-
ните „тихо адажио“ (1988), „Кантилена върху два тона“ (1989), 
„Карусел на страданието“ (1990), Концерт за пиано №3 „Ангел в 
небето“ (1991), „Сриване в безмълвието“ (1991), „Нагоре  Високо 
– търся те“ (1993), „Струи, изтича“ (1993), „Изправям се в хаоса“ 
(1994), „открехвам я, надзърни“ (1995), „там, горе, сияе...“ (1997), 
„Било е предсказвано“ (1999), „тук е толкова тихо“ (2000) асоци-
ативността е изведена в „най-чистата“ си образност, изтъкана от 
дълбоки емоционални послания, които са проникнати от фило-
софска мъдрост. В стилистичен план тези произведения се роде-
ят с неговите сонати за различни инструменти.

Същите послания се съдържат и в произведенията му за 
струнен оркестър: Симфониета (1956), Камерна сюита за две пи-
коли, 13 струнни, ударни и пиано (1966). След споменатите „Кон-
цертни миниатюри“ (1970), чак след повече от 20 години компо-
зиторът се обръща отново към струнния състав, без обаче това да 
измества интереса му към големия симфоничен оркестър: „от-
несени от вятъра“ (1991), „Чакай своите пицикати!“ (1994), „Сту-
дено и топло“ (2001), Концертни пиеси върху темата „Ероика“ 
на Бетовен за пиано и струнен оркестър (2002) и в камерната му 
музика. от формална гледна точка те са един вид предизвикател-

6 Вълчинова-чендова, Елисавета. Новата българска музика през пос-
ледните десетилетия: модели и интерпретации. София: ИИИзк БАН, 
2004, с. 41, с. 100 – 102.
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ни оголени конструкции, с графично очертана драматургия как-
то по отношение на разполагането във времето на музикалния 
материал по хоризонтал (музикалният материал също е оголена 
конструкция), така и „разпъването“ му в едно необозримо за слу-
шателското ухо звуково пространство.

Играта е повече от образност: „увертюра с фанфари“ (1973) 
е пародия на фанфарността, „Почти фантазия-игра“ (1981), „Пер-
петуи мобили ин пианисими“ (1986), „Групи-трупи с малки сола 
на диригента“ (1987), „Игра с виолончели“ (1983), „Шествия поч-
ти без диригент“ за флейта, кларинет, цигулка, виолончело, пиа-
но и диригент. тя е свързана преди всичко с театралността. 

Без да губи жанровата принадлежност като идея и като сми-
съл, в подхода към класическия жанров образец (симфония, кон-
церт, соната например) Димитър Христов търси свободното му 
преосмисляне, залага го в генезиса на творбата на всички нива, от 
създаването ѝ до реализацията на сцената. Водещи са драматур-
гичните контрасти, изразени чрез зони на различен тип звуково 
натрупване и напрежение и различни ритмични комплекси.

Изследователското ми внимание в случая е насочено към 
музикалния език на Димитър Христов и в този контекст се комен-
тира специалното отношение на композитора към жанра. Затова 
и насочвам своите наблюдения и изводи към онези негови лични 
решения, които ми дават основания да изградя и тезата си за 
творчеството на Димитър Христов като оригинална визия за 
„пътя на новата музика“ (по формулировката на Веберн). Път, 
който определя контекста на ценностното разбиране на стиловата 
парадигма „нова музика“ като „съвременна“ и най-вече на ради-
калните промени в музикалния език, чрез който се сътворява 
нова образност със силно въздействащо емоционалнообразно 
пространство на съпреживяване на изкуството.

И този път е свързан с огромния опит върху световната му-
зика, който има теоретикът Димитър Христов. Неслучайно той 
пише: В ХХ век е невъзможно оригинално творчество без научно зна-
ние, защото иначе спонтанността положително и със сигурност въз-
произвежда познати от историята резултати, да се открива отново 
колелото няма никакъв творчески смисъл, то става дори обидно, в този 
смисъл съзнателното преоткриване на постромантизма (постмодер-
низма – бел. моя) става предварително осъдено7.

7 Христов, Димитър. Фундаментални предпоставки в композиторското 
въображение. Към ситуацията в началото на XXI век. София: Музикално 
общество „Васил Стефанов“, 2009, с. 24 – 25.
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2. мУЗИКОлОГИчНИ рЕФлЕКСИИ

Музиката на Димитър Христов провокира музикологич-
ното внимание. На характерни особености на композиционния 
му подход и на неговия музикален език са посветени аналитич-
ни статии в списание „Българска музика“, сред които ще откроя 
статията на лъчезар Каранлъков, разглеждаща някои стилистич-
ни черти в творчеството на Красимир Кюркчийски и Димитър 
Христов8, излязла в началото на 1970. В нея обект на анализ са 
произведения, написани през 1960 – 1966, изведени са стилови 
музикалнотехнологични търсения в творчеството на композито-
ра, вписващи се в контекста на сложните дебати в българската 
музика през 60-те години на ХХ век. лъчезар Каранлъков обръща 
внимание на нещо много важно – на характерни белези на музи-
калния език на композитора, сред които са: ограниченият звуков 
обем и простата ладова организация, едногласното изложение 
и самостоятелните тематични структури, вариантната тематична 
разработка (особено характерна за цигулковия концерт, написан 
през 1965), сложното отношение към вертикала и прочее. През 60-
те години с произведения като Концерт за цигулка и оркестър № 
1, Камерна сюита за 2 пиколи, струнен оркестър и ударни (1966), 
Концерт за три малки барабанчета (1967) Димитър Христов заявя-
ва своя нов композиционен подход, нов и за съвременната българ-
ска музика, за прочита на ценностната категория „нова“.

По-чести са критическите рефлексии, проследяващи бо-
гатството от образни внушения, сред тях са и статиите на проф. 
Константин Карапетров, писани по повод премиерните изпъл-
нения на творби от Димитър Христов, представени на ежегод-
ните форуми на „Нова българска музика“. те са основа и на 
книгата му „трагикът и неговият ад. Поглед върху Димитър 
Христов“9.

В книгата си „литературно-театрални и музикално-драма-
тургични аспекти на игровото. (Върху опита на операта „Игра“ 
на Димитър Христов)“ (текст, защитен като докторска дисер-
тация) Капка лалова извежда тезата за играта, която „търси 
наличната съхранена култура като нагласа за историческа при-

8 Каранлъков, лъчезар. За някои стилистични черти в творчеството на 
Красимир Кюркчийски и Димитър Христов. – Българска музика, 1970, № 
1, с. 47 – 61.
9 Карапетров, Константин. трагикът и неговият ад. Поглед върху Ди-
митър Христов. Монография. София: Музикално общество „Васил Сте-
фанов“, 2008. 
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емственост, като общуване чрез културата“10, като „процес на 
комуникиране на смислов заряд в системата от правила, чийто 
резултат проявява ново отношение между намерените значе-
ния и техните носители“��. Авторката предлага своя интерпре-
тация на музиката и езика в творбата, за да изведе тезата за 
нейната модерност: „операта „Игра“ е модерна творба, в която 
елементите на барока странно и закономерно се преплитат с 
чертите на модернизма, в което е вложен кодът на естетичес-
ката игра ... (тя е) авангарден експериментален театър, без да е 
театър на абсурда“��.

Биляна Чокоева-Ангелова в „Монологичност във виолонче-
ловото творчество на Димитър Христов (полифонични транс-
формации на строежите)“ (текст, също защитен като докторска 
дисертация и отпечатан като книга��) извежда тезата за „моно-
логичността като изразна категория“��, като творчески проблем 
в късния ХХ век, в контекста на творческата естетика и нагласа 
на композитора като „творчески осъзната ангажираност и пот-
ребност от развиването на нова, по-висша и универсална емо-
ционалнообразна сетивност в музиката“��. Чокоева осъществява 
теоретичен анализ на творбите. Проследявайки „превъплъще-
нието на музикалното послание в квазисловесно посредством 
механизмите и функционалните параметри на монологичния 
тип изразност като художествено новаторски подход“16, тя до-
стига и до същината на сугестията на музиката на Димитър 
Христов, до „отключването на подсъзнателните полета на въз-
действие, които често остават извън обхвата на композиторския 
интерес“17.

В монографичното изследване на Силвия Георгиева „Бъл-
гарският клавирен концерт през втората половина на ХХ век. 
Знаци на жанра”18 подробно са разгледани трите концерта за 
пиано на Димитър Христов. 

10 лалова, Капка. Цит. съч., с. 82.
�� Пак там, с. 14.
12 Пак там, с. 171.
�� чокоева-Ангелова, Биляна. Монологичност във виолончеловото твор-
чество на Ди-митър Христов (полифонични трансформации на строежи-
те). София: Музикално общество „Васил Стефанов”, 2005. 
�� Пак там, с. 6.
�� Пак там, 5 – 6.
16 Пак там, с. 9.
17 Пак там.
18 Георгиева, Силвия. Българският клавирен концерт през втората поло-
вина на ХХ век. Знаци на жанра. София: Музикално общество „Васил 
Стефанов“, 2010. 
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През 2015 са отпечатани две издания, посветени на 12-те нок-
тюрни за пиано от Димитър Христов19. Изследванията на проф. Ган-
ка Неделчева са свързани с нейната изява на пианист. тя е премиер-
ният изпълнител на поредица от негови произведения. Авторката 
има уникалния шанс теоретично да осмисли своя интерпретацио-
нен и педагогически опит. Първата книга е теоретично изследване 
– „Ноктюрните за пиано от Димитър Христов в българския и све-
товния опит. Интерпретационна многозначност на технологичните 
паралели с ноктюрните на Шопен“. Ноктюрното е разгледано като 
идея – титул, който преминава през времето и изкушава творците. 
За целта на изследването авторката изяснява и прецизира терми-
нологично наименованието ноктюрно. основанията ѝ да го анали-
зира като титул са свързани с често свободния творчески прочит на 
познатите жанрови белези на клавирната миниатюра. Подходите 
към ноктюрното са проследени в контекста на българската музи-
ка и в световния музикален опит на ХІХ и ХХ век. текстът ѝ носи 
и информационна стойност, събирайки голям масив от примери, 
разположени исторически и стилистично. Двата времеви маркера 
в изследването – Фредерик Шопен и Димитър Христов, са разгле-
дани чрез технологичните аспекти на израза. Нощта при Шопен и 
Христов е не просто паралел, чрез титула ноктюрно аргументите 
на романтиката при Шопен провокират паралели със съвременния 
композиторски проект на Димитър Христов в началото на ХХI век. 
Авторката поставя въпроса – не е ли началото на XXI век векът на 
втората романтика, нов авангард, който е преди всичко естетически 
и е постигнат музикалнотехнологично чрез нови изразни средства. 
Появата на 12-те ноктюрни за пиано от Димитър Христов е знакова 
както за българската, така и за световната музика със своя цикличен 
формат. Във „12-те лица на нощта в ноктюрните за пиано от Ди-
митър Христов“. Една възможна изпълнителска визия“ са поместе-
ни факсимилета на авторския нотен текст, като е направен детайлен 
смислов и конкретно пианистично-интерпретационен анализ на 
всяко едно от тях. Идеята е блестящо защитена и е особено ценна за 
бъдещите изпълнители и изследователи.

19 Неделчева, Ганка. Ноктюрните за пиано от Димитър Христов в бъл-
гарския и световния опит. Интерпретационна многозначност на техно-
логичните паралели с ноктюрните на Шопен. София: Музикално обще-
ство „Васил Стефанов“, 2015; Неделчева, Ганка. 12-те лица на нощта в 
ноктюрните за пиано от Димитър Христов. Една възможна изпълнителс-
ка визия. София: Музикално общество „Васил Стефанов“, 2015. Вж.: Въл-
чинова-чендова, Елисавета. Ганка Неделчева – две издания посветени 
на ноктюрните за пиано от Димитър Христов. Рецензия. – В: Българско 
музикознание, 2016, № 1, с. 112 – 117.
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3. АВТОрЕФлЕКСИИ
3.1. монодията 

Независимо от впечатлението, че „Димитър Христов е сло-
воохотлив автор”20, той все пак не е особено склонен в интервю-
та, диалози и прочее да говори аналитично за своето творчество. 
Желанието му е да диалогизира активно по същностни въпроси 
на българската и на световната музика, свързани с естетически 
категории и особено с използвания музикален език. особено 
вълнуващ за него проблем е статутът на българския композитор 
и изпълнител на международната сцена; специално внимание 
обръща на организацията на музикалния живот и т.н. Публику-
ваната през 1983 анкета на Маня Попова по повод 50-годишнина-
та на Димитър Христов�� и автоинтервюто му от 1990 – „Ето, вече 
мълча...”��, ни доближават до откровени страни от творческите 
му виждания.

Същевременно чрез своите теоретични изследвания той е 
сред „най-говорещите“ български композитори, пространно и 
задълбочено предлага своите анализи и интерпретации за музи-
ката, за монодията, която откроява като носител на „истинни по-
тенции за композиторски импулси дори с крайна радикалност“�� 
в студията, публикувана в списание „Българско музикознание“ 
– „Монодията и композиторските интенции днес. Менящите се 
исторически оценки“��.

Ще въведа един по-дълъг цитат от този текст на Димитър 
Христов, който резюмирам спрямо логиката на моето изложение:

Монодията се разпростира в хилядолетия, дори в милиони го-
дини, започва от нищото, от напълно неоформения звук (шум), а от-
ликите на обикновения звук от спонтанния звук въвеждат вече към 
бъдещата музика; следващата стъпка е осмислянето на израза; след 
това формирането му в някаква въздейственост (изящност); в колек-
тивния едноглас – а той през целите тия огромни времеви проте-
жения доминира категорично – тия ментални движения позволяват 
колективно придвижване на представите... Представата за музика 
трябва да се освободи от днешни наслоения за изящност, оформеност, 
осмисленост, обособеност, за да се разбере, че днешното понятие му-

20  Георгиева, Силвия. Цит. съч., с. 159.
�� Попова, Маня. Анкета: Димитър Христов. – В: Българска музика, 1983, 
с. 36 – 54.
�� Христов, Димитър. Ето, вече мълча... (Автоинтервю). – В: Музика. Вчера. 
Днес, 1991, № 3, с. 2 – 12.
�� Христов, Димитър. Монодията…, с. 74.
�� Пак там, с. 71 – 86.
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зика възниква късно и се нуждае или от радикално разширяване на 
съдържателния му обхват, като се разпростре и назад към истори-
чески епохи, които не боравят с този термин и нямат още представа 
за него, или трябва да се обогати с втори термин, който да изразява 
онзи предмузикален стадий, за който събираме бавно и трудно (и пре-
ди всичко хипотетично) аргументи, за които единствено остатъчни 
следи в съвременността дават някаква стабилност на аргументите... 
Ако обаче понятието музика се разкрепости в равнозначност с исто-
рическата очертаност, като се разпростре върху цялата времева про-
тяжност и смисленост на монодичната епоха, тогава натискът на 
историята върху технологичната инициатива на днешния компози-
тор отваря празни пространства, терени с перспективи, днешното 
творчество може да получи импулси от най-голямо значение��.

3.2. монодията като самостоятелен творчески възглед

Приемайки теоретичните възгледи на Димитър Христов за 
монодията като ключ към разбирането на неговата музика, 
ще се опитам да изградя свое поле на разсъждения.

Възгледът на Димитър Христов е достатъчно ярък, за да 
бъде изведен като самостоятелен творчески възглед за съвре-
менната музика в полето на музикалноисториографските и му-
зикалнотеоретичните изследвания26.

За теоретика Димитър Христов той е базиран както на 
респектиращо задълбочено познание върху музиката като мно-
говековен опит, като стилови и технологични тенденции и ин-
дивидуални композиторски реализации, така и като позиция, 
която е търсена, усетена и изстрадана, за да бъде перспективно 
фундирана в творчеството му.

За композитора Димитър Христов той е убедено отсто-
яван като път дори не-В-новата музика, а като път-НА-новата 
музика. Позицията на Димитър Христов е творчески проверена 
позиция, която винаги е мислена в наднационален, световен кон-
текст. този контекст активизира търсенията му в посока на пос-
тигане на оригинален композиторски проект, съпроводен с неиз-
бежния процес на оттласкване от водещите стилистични и музи-
калнотехнологични характеристики в новата музика, с търсене и 

�� Пак там, с. 73 – 74.
26 Вж. Палиева, Анда. Homo musicus между Балканите и Европа. София: 
Марс, 2006, с. 84; вж. също Вълчинова-чендова, Елисавета. Димитър 
Христов: „Фундаментални предпоставки в композиторското въображе-
ние. Към ситуацията в началото на ХХІ век”. Рецензия. – В: Българско му-
зикознание, 2005, № 3, с. 170 – 175.
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откривателство, с индивидуални озарения, както ги характеризира 
теоретикът Димитър Христов. Изработвайки през годините свой 
композиторски почерк, респективно и музикален език, Димитър 
Христов постига индивидуални озарения в технологически план, 
за които говори. „озарения“, които са перспективни и които се 
вписват ярко творчески в линията на монодийното мислене и 
оригиналните му проекции в днешните композиторски интен-
ции, изведени от теоретика Димитър Христов в посочената сту-
дия.

4. „ОБЕКТИВНИЯТ мАТЕрИАл“ 
И мУЗИКАлНАТА ИНОВАЦИЯ 

Обективен материал е понятие, което теоретикът Ди-
митър Христов въвежда. Свързвано е с неизменната тема „тра-
диционната музика (от извъневропейски тип), фолклорът и 
съвременните композиционни методи“ на провежданите от 1977 
до 1996 в България и Холандия семинари („Ателие на младия 
композитор”) с ръководители Димитър Христов и тон де леув27, 
а след смъртта на тон де леув през 1996 – само в България. По-
нататък ще се спра малко по-подробно на съдържанието, кое-
то Димитър Христов влага в обективен материал, тук само още 
веднъж ще подчертая, че перспективността на това „озарение“, 
тълкувано в смисъла на композиторските проекти, свързани с 
новата музика на ХХ век, жалонира идеите за нова музика и тях-
ното легитимиране (а това за българската музика е исторически 
важен факт!) чрез въведени нови стилови композиционно-техно-
логични понятийни категории, с които се запознават генерации 
български композитори и музиколози.

Във връзка с работата ми върху студията, посветена на тер-
минологичния прочит на категорията нова музика28, както е по-
сочено, много от основанията за моите разсъждения се съдържат 
в написаното от теоретика Димитър Христов, включително и в 
неговите фундаментални изследвания за полифоничния строеж 
и за мелодиката. тогава се оформи и амбицията ми да намеря за 
себе си връзката на понятието „обективен материал“ с пос-
тигнатата музикална иновация в творчеството му (иновация, 
от която съм силно впечатлена и върху която съм фокусирала 

27 тон де леув (1926 – 1996) е известен холандски композитор. В майс-
торските му класове се обучават и редица български млади творци.Вж. 
http://tondeleeuw.com/ и др.
28 Вж. Вълчинова-чендова, Елисавета. Нова музика в терминологич-
ния…
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постоянни изследователски интереси). 
терминът обективен материал има развитие в теоретични-

те трудове на Димитър Христов. още в студията „Аспекти на на-
ционалната форма като проблем”, публикувана в списание „Бъл-
гарска музика“ през 196229, той очертава параметрите и съдържа-
нието на тази формулировка. За същата статия Силвия Георгиева 
по-късно също пише, че тя е „със смисъла на манифест”30.

През 60-те години, преломни за композиторското му мис-
лене, рефлектиращо дискусионността на визиите за пътищата 
на новата българска музика през това десетилетие (авторът е 
написал вече „увертюра в сол“ за симфоничен оркестър, 1960, с 
която след Концерта за пиано и оркестър № 1, 1956, най-катего-
рично заявява композиторските си нагласи и обръщането към 
шопската диафония), в „Западни хоризонти“ (отпечатана през 
1966) Димитър Христов посочва „трети път“ за съвременната 
музика – самобитния, оригиналния, истинския, новаторския. В бе-
лежките му във връзка с проведената Международна трибуна на 
композитора в Париж присъства следното аналитично заключе-
ние, което ще цитирам със съкращения: 26 страни показаха своя 
музика… Това дава някакъв поглед върху състоянието на музикал-
ното творчество в света. Непосредствените изводи са: двете главни 
творчески тенденции на съвременността са се разграничили ясно 
както в световен мащаб, така и в рамките на отделните страни; по-
малките страни на Запада едва сега усвояват идеите на „авангарда“ 
– със закъснение от десетина години  в сравнение с „напредналите“ 
страни на Западна Европа (Франция, Западна Германия и пр.; някъде 
идеите на „авангарда“ получават неестествено своеобразен оттенък: 
Чили например, където поантилизмът (неиздържан технически) се 
мъчи да се съчетава с революционен патос … в Япония електронната 
и конкретната музика напомнят старинните маниери на народно 
музициране … в Израел недостатъчно ярките идеи за използване на 
фолклора … водят до опит да се оцвети додекафоничната техника, 
а не обратното – от фолклора да се извлекат идеи за изразните 
средства (подч. мое) … За нашите страни (където тъй интен-
зивно се формира новата, комунистическа душевност – великолепен 
нов материал за изкуството) еднакво вредни са както традицио-
нализмът, примитивността и сивотата (те отблъскват), така 
и заимстването на чужди решения („авангардът“ например е  рож-
ба на други обществени условия). От опита на другите трябва да 

29 Христов, Димитър. Аспекти на националната форма като проблем. 
– В: Българска музика, 1962, № 9, с. 19 – 23.
30 Георгиева, Силвия. Цит. съч., с. 147. 
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вземем положителното, верните тенденции на съвременото 
развитие, а не да подражаваме. Остава ни само третият път 
– самобитният, оригиналният, истинският, новаторският! 
Ако искаме и ние да внесем нещо в историята (подч. мое)…��. 

тази позиция на Димитър Христов може да бъде прочете-
на в различни смислови контексти, включително и във връзка с 
темата за тоталитарното изкуство – тя представя изградена идей-
на позиция за т.нар. социалистически авангард. тъй като това е 
тема, която е извън изследователското ми внимание, ще изтъкна 
само идейната обвързаност, която насочва към мотивите за тър-
сене на самостоятелен път на развитие на съвременната българс-
ка музика, различен от западноевропейския „авангард”. Самият 
факт, че Димитър Христов винаги поставя „авангард“ в кавички, 
е афиширана индикация за възприемането на това понятие в не-
говата условност, особено когато го употребяваме не по отноше-
ние на определени техники в музикалния език, а като ценностна 
характеристика. И това е позиция, която е в основата на неговия 
творчески възглед за съвременна музика. Говорейки за третия 
път – от фолклора да се извлекат идеи за изразните средства, 
Димитър Христов припомня изложеното вече в посочената ста-
тия – „Аспекти на националната форма като проблем“ от 1962. 
Може да бъде направен изводът, че изразената критическа реф-
лексия на композитора към музиката, която слуша, е предвари-
телно оформена във възгледите му за „третия път”. това е и една 
от причините идеята да бъде теоретично развита в поредица от 
фундаментални изследвания и реализирана като творчески възг-
лед в неговото композиторско творчество.

В книгата му „Хипотеза за полифоничния строеж”, в гла-
вата „Зараждане на ново качество: идеи за преосмисляне на 
полифоничния строеж“ са показани конкретни технологични 
операции по отношение на синтеза на едновременното съчета-
ване на големите възможности за съсредоточаване на съзнанието в 
интонационното протичане, предложени от досегашната (или дори 
днешната...) хомофонна структура и от друга страна, на възможнос-
тите за усилване на процесуалното чрез линеарното строене на гла-
совете, предлагано от полифоничната структура��. тези операции 
могат да бъдат видени в освобождаването от тежките, тромави 
вертикални построения под мелодическото протичане (или обрат-
ния ефект – довеждането им до „планини“ от тонови натрупвания, 

�� Христов, Димитър. Западни хоризонти. София: НИ, 1966, с. 152 – 153. 
�� Христов, Димитър. Хипотеза за полифоничния строеж. София: НИ, 
1970, с. 158.
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това е също проява на отрицанието...)��, в усилване на линеарността, 
в усилване на тенденцията към лаконичност на израза (оттук и на 
музикалната творба), и на схемата, стояща в основата ѝ34, което за-
силва вътрешната динамика, извежда ролята на едногласа, води 
до изоставяне на комплементарността��.

В третия том на „Към теоретичните основи на мелодика-
та”36 терминът обективен материал е изведен на ново равнище, 
разкриващо по-дълбоко вътрешните механизми, който Димитър 
Христов сам определя като същностна терминологична промяна 
– понятието обективен материал се обогатява с понятието 
обективно структуриране (подч. мое)37. Семантично обектив-
ният материал е формулиран като обективен, защото е същест-
вуващ извън нас, усвоен в историческия или съвременен опит, обигран, 
осмислян, притежаващ висока абстракция на съдържателно отра-
жение, затова като обективен материалът е способен да се преобра-
зува, да се преосмисля. Той не може да се изчерпва, да се изтощава 
– изчерпва се, изтощава се подходът към него, разбирането ни; 
при промяна на ъгъла на това разбиране, обективният материал 
се показва отново като свеж, като първично активен  (подч. мое)38.

5. ПОНЯТИЕТО „ОБЕКТИВЕН мАТЕрИАл“ 
КАТО ИНСТрУмЕНТ И мЕТОД НА КОмПОЗИрАНЕ –
рЕАлИЗИрАНЕ НА ЗВУКОВ ПрОЦЕС

Ще се опитам да очертая някои посоки на разсъждение по 
отношение на използването на обективния материал от Димитър 
Христов.

Както стана ясно, терминът материал има значение на 
обобщаващ, с който се обозначава изходната субстанция. С 
другия термин – инструмент, формулирам подхода на компо-
зитора като тип програма, подобна на виртуалните програми, 
чрез която се конструира нов тип музикален език и звуково 
пространство, така се разкрива авторското творческо въоб-
ражение. В този процес детайлно може да бъде проследено как 
този инструмент/програма превръща обективния материал в 
ново качество. И това е превръщането на понятието обективен 

�� Пак там, с. 159.
�� Пак там.
�� Пак там, с. 160 – 161.
36 Христов, Димитър. Към теоретичните основи на мелодиката. т. 3. 
София: Музика, 1988, с. 218 – 220.
37 Пак там, с. 219.
38 Пак там.
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материал в метод на композиране (за който говори в посоче-
ната студия в списание „Българско музикознание“ теоретикът 
Димитър Христов).

Конкретното проследяване на този процес по отношение 
на движението на теоретичните му идеи през годините и конк-
ретното им музикално аргументиране, превърнало се в творчес-
ко вдъхновение, е изключително привлекателна и трудна изсле-
дователска задача. На пръв поглед тази задача е улеснена от ав-
торските идеи, които водят мисълта на изследователя. Същевре-
менно тя е достатъчно сложна по отношение на овладяването на 
техниката на този музикален език, без което изследователят не 
може убедително, адекватно на авторския замисъл, да осъществи 
своя анализ.

Следващата стъпка е разкриването на семантичното на-
товарване и особено постигнатото новаторско излъчване, ин-
тенциите, за които Димитър Христов говори. тези интенции 
се съдържат в метода му на композиране, в избрания обективен 
материал.

Разсъжденията му за използването на лаконична и оголена 
до своята първична структура музикална форма, до архетипове-
те, които композиторът характеризира като празна форма и нищо 
друго, като една възможност за представяне, която е дадена ап-
риори, която се родее с архетиповете на Юнг, ни дават ключа към 
преживяването на неговата музика и нейния анализ39.

Продължавайки тази мисловна посока, ще допълня, че по-
добно на архетиповете звуковата редица при Димитър Хрис-
тов има изключителен заряд с различни начини на проява. 
те носят в себе си многообразните страни на човешката природа 
и човешкото преживяване, те са (по Юнг) „органи на душата“40 
или (по Бергстон) „вечни несътворености“��. те представят за-
раждането и изобилието на идеи и тяхното представяне с мощта 
и зараждащата се сила на звуковата енергия, на прераждането 
чрез многоплановото ѝ разгръщане. 

39 Христов, Димитър. Монодията и композиторските интенции днес…, 
с. 75. В тези разсъждения, бел. 20, Димитър Христов се опира на книгата 
на Карл Густав Юнг „Из психологически типове” (на английски език, Ню 
Йорк, 1959, с. 202 – 203): при Юнг – „самият архетип е празен и чисто 
формален“, при Димитър Христов – обективният материал е също само 
празна форма и нищо друго.
40 Вж. Юнг, Карл Густав. Избрано. Книга втора. София: уИ, 1996; Юнг, 
Карл Густав. Архетиповете на колективното несъзнавано. Плевен: 
Евразия-Абагар, 2000 и др.
�� Вж. Бергсон, Анри. Интуиция и интелект. София: лИК, 1994. Вж. и 
Виейрар-Байрон, Жан-луи. Бергсон. София: одри, 2004. 
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Първият пример (който вече съм коментирала, но върху 
който ще се спра и тук в по-задълбочен аналитичен план) е раз-
гледан и в книгата на Биляна Чокоева-Ангелова. Става дума за 
първите три реда на първата част от творбата му Размишления-
та на едно самотно виолончело�� (пример 1).

Пример 1. Димитър Христов – „Размишленията на едно 
самотно виолончело“ 
(първи, втори, трети ред)

 

Ясно се виждат: структурната единица – секунда, постèпен-
ното движение, диатоничният строеж, мелодичното разгръщане 
и напластяване, които Биляна Чокоева-Ангелова определя като 
„постигане на монологичност“, подчертавайки, че произведени-
ето е замислено не за соло виолончело, а за „самотно виолонче-
ло“. тази монологичност Чокоева търси още в титула на произ-
ведението и си поставя задачата да я изведе в подробния разгър-
нат анализ на партитурата��.

Засега ще оставим настрана въпроса за монологичността, тя 
е вторична спрямо монодийността и е нейна производна, и ще се 
обърнем към интересуващата ни тема – звуковото пространство 
и монодийността, разгледани конкретно в този пример. основа-
та е секундата – изходният архетипен материал. Постепенното 
ѝ провеждане разгръща звуковото пространство, като се наблю-
дава повторяемост на модела: на първия ред от повтарящия се 
тон до (пример 1) правата линия „се отпуска“ малка секунда на-
долу – си, на втория ред моделът слиза надолу с малка секунда 
– вместо си сега е си бемол (до – си бемол), като междувременно се 
засяга и тонът ла. На третия ред се стабилизира ла бемолът (до 
– ла бемол) и се докосва сол. Звуковата редица се оформя като: 
до – си – си бемол (ла) – ла бемол (сол). реализираният звуков 
процес е постигнат чрез „изменено повторение, получено чрез 

42 чокоева-Ангелова, Биляна. Цит. съч., с. 99. 
43 Пак там, с. 93 – 156.
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добавяне на нов мелодичен материал в края на всяко от четири-
те провеждания на началния мотив“, основано върху секундата 
като „самостоятелна структурна единица“ (вж. и продължени-
ето в пример 2). Монодийността е разгърната върху обективния 
материал – секундата (четвърти, пети, шести ред, пример 2).

Пример 2. Димитър Христов – „Размишленията на едно 
самотно виолончело“ (четвърти, пети, шести ред)

Всички части на творбата са изградени върху звуков ком-
плекс, който може да бъде мислен и като основна тема (Биляна 
Чокоева-Ангелова), развита в релефен мелодически единен ри-
сунък, и който се асоциира с конкретни образни представи. това 
изкушава изследователите на творчеството на Димитър Христов 
към пунк-туални описания, в които конкретните наблюдения 
върху партитурата се излагат преди всичко чрез емоционални 
и образни асоциации, наподобяващи работа със словесен текст 
– наблюдава се един вид квазисловесност. И това е съзнателно 
търсен от композитора и манипулиращ възприятието ефект: 
постигнатото ново звуково поле е трудно да бъде анализирано 
(да бъде не-описано) смислово на ниво нотен текст, съдържа-
телно то се извежда в полето на сугестията, която нотният текст 
излъчва. Самият обективен материал и подходите към неговото 
разгръщане, секундата като звукова субстанция и диафоничният 
строеж не са само структурни елементи, изтръгнати от фолклора 
– празна форма и нищо друго (Димитър Христов). Чрез представата 
си за архетипното мислене в музиката Димитър Христов изграж-
да своята визия за звуково пространство, което ще определя 
като пространство от структурирани и разгърнати звукови 
архетипи. Постига се усещането за напластяване и за вибрира-
ща звукова енергия, излъчена от различните нива на плътност 
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на фактурата – контрастни смени на струпана звукова енергия и 
зони на разреждане, граничещи с ефирна прозрачност. Констру-
ирайки сугестивна „въображаема многолинейност“ 44, компо-
зиторът реализира това, на което обръща специално внимание в 
теоретичната си студия „Монодията и композиторските интен-
ции днес…“ – технологичните възможности еднолинейният про-
цес да създава внушения за присъствие на многолинейност��. 

Както посочих, особено силно движението на звуковата 
енергия се усеща в изградените празни музикални структури 
– квартови, квинтови, октавови, които Димитър Христов запълва 
с постепенни целотонови и полутонови възходящи и низходящи 
редици в различни комбинации, показвайки неограничен брой 
от възможности.

В тази посока виждам и създаването на „свободни жанрови 
форми“, които са толкова ярки и подвижни, че могат да подле-
жат дори на театрализиране, казано метафорично46.

В посочения случай при „Размишленията на едно самотно 
виолончело“ например използваните низходящи секунди с пов-
торен тон между тях – т.нар. „плачещи“ секунди (в символиката 
на Бах), които отбелязва и Биляна Чокоева-Ангелова, засилват 
емоционалното въздействие и нарастващото напрежение, под-
чертано и от повторението на един и същи тон в кулминацион-
ните фази – често използван от композитора похват (вж. пример 
1 – втори и трети ред, и пример 2 – първи ред). те директно на-
сочват слуховото въображение към оплаквателни практики във 
фолклора и създават образност, на чиято основа се изгражда и 
впечатлението за монологичност. А в монологичността може да 
бъде потърсена квазисловесността. Въз основа на вече създадена-

�� „Сугестивна въображаема многолинейност” като формулировка е 
въведена и разгледана за първи път в доклада – Valchinova-Chendova, 
Elisaveta. Art Music like a New Sound Sensuousness… – suggestive imaginary 
multi-lineness.
45 Христов, Димитър. Монодията..., с. 75.
46 „Свободни жанрови форми” при Димитър Христов въведох като фор-
мулировка през 2003 в Енциклопедия български композитори и в по-
разгърнатото монографично изследване върху новата българска музика, 
за да изразя преди всичко свободата в творческия му подход. – Вж. Въл-
чинова-чендова, Елисавета. Енциклопедия български композитори…, 
с. 299; Вълчинова-чендова, Елисавета. Новата българска музика…, с. 
100 – 102. определението в Енциклопедия български композитори е 
многократно помествано в програми/анотации: В музиката му се откро-
яват свободните форми, в които играта със звука и ритмичните комплекси 
и свободата в изпълнителската проява разкриват нови радикални оригинални 
форми за изразяване и преосмисляне на жанровете по посока на тяхното свое-
образно театрализиране.
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та образност се изгражда и впечатлението за монологичност. А 
в монологичността може да бъде потърсена един вид словесна 
натовареност, квазисловесност.

Съгласна съм, че монологичният тип изразност при Ди-
митър Христов е „същностно, структурно и художествено нова-
торска, интригуваща, обемна в проблемите, които поставя…“ 
(Биляна Чокоева-Ангелова)47, но според мен фундаменталният 
проблем е монодийността. Монологичността е само едно от про-
явленията на постигнатото новаторство на Димитър Христов в 
конструирането на звуково пространство. Не тя „отключва под-
съзнателни полета на въздействие”, както подчертава Биляна 
Чокоева-Ангелова48, а монодийността. Монологичността допъл-
нително разгръща тези полета, които вече са конструирани в мо-
нодийността чрез работата с обективния материал, като открива 
нови сугестивни звукови пространства.

Композиторът творчески защитава тезата си за неограни-
чените възможности в използването на обективния материал, 
което прави възможностите на този метод неизчерпаеми. И това, 
както се опитах да аргументирам с анализа на нотния пример, 
може да бъде проследено в отделните му творби.

6. ХХ ВЕК КАТО ВЕК 
НА „ИНДИВИДУАлНИ ОЗАрЕНИЯ“ 

Разглеждайки творческото претворяване на жанрови моде-
ли в новата българска музика, възприех посоката на проследява-
не на отношението към „определен интерпретационен модел“ 
(по лотман)49 и към опорните точки, които той предлага, към 
„превъртането“ на смисъла на художественото цяло50. И това ми 
даде достатъчни аргументи за изследване на различни авторски 
подходи и иновации.

така пристъпих и към творчеството на Димитър Христов и 
неговите свободни форми. очевидно ми е било необходимо по-
дълго време и повече опит, за да осъзная, и най-вече, да усетя (а 
това усещане се изгради особено под въздействието на клавир-
ните сонати и арфовите етюди и други камерни творби), че при 

47 чокоева-Ангелова, Биляна. Цит. съч., с. 9.
48 Пак там.
49 Вж. лотман, Юрий. Култура и взрив. София: Кралица Маб, 1998.
50 Вж. Коларов, Радосвет. литературни анализи. уводни думи. София: 
Ариадна, 1999, с. 7; Вж. и Златанов, Благовест. Как е възможна творбата? 
– В: Да отгледаш смисъла. Сборник в чест на Радосвет Коларов. София: 
изд. център „Боян Пенев”, 2004, с. 13 – 26.
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разглеждането на творчеството на Димитър Христов съотнасяне-
то към определен жанров или стилов модел е плодотворен само 
в панорамния контекст на новата българска музика. Вглеждането 
в творчеството на композитора като самостоятелен изследова-
телски обект изисква и друга гледна точка и тя е аргументирана 
от интенциите, които формират метода му на работа, от самия 
метод на работа и от постигнатите чрез него иновации.

При разгръщането на метода на обективния материал вся-
ко решение е конкретно, водено е от опита и интуицията, т.е. 
всяко решение е уникално. Мащабът и характерът на това ре-
шение при Димитър Христов изискват сложен, включително и 
извънмузикален прочит. Чрез своята партитура и заложената в 
нея интерпертационна свобода композиторът задава модела на 
изпълнителя, но самият модел не може да бъде повторен, той 
винаги предполага оригиналност при претворяването и води до 
различна съмишленост между творец и изпълнител, между тво-
рец, изпълнител и публика. Композиторът задава послания, но 
провокира слушателя сам да изгради представата за тези посла-
ния. Съпреживявайки музиката, слушателят със собствените си 
представи се включва в звуковото пространство. това е аргумен-
тация и за използването на формулировката „свободни форми“ 
във връзка с неговото творчество.

Чрез използвания метод на композиране Димитър Христов 
не задава завършени форми, той конструира форми, които 
оставя отворени, разбирани като творчески интерпретатор-
ски свободни, като резултат на изпълнителското въображе-
ние и пресътворяване.

Използвам съзнателно формулировката „отворени”, но с 
допълнението – разбирани като творчески интерпретаторс-
ки свободни. трябва непременно да се направи уговорката, че 
когато използвам по отношение на музиката на Димитър Хрис-
тов формулировката „отворени”, нямам предвид „отворени фор-
ми“ в терминологията на Musica Nova, а „свободни“ като избор. 
Без да изключва някои зададени параметри като темпо, динами-
ка, „мрежа от избори“ и прочее, Димитър-Христовите „отворе-
ни“ жанрови форми не могат да бъдат тълкувани в конкретния 
смисъл, който Щокхаузен („Клавирна пиеса Х”) или Булез (трета 
соната) влагат през 1956 година, или по начина, по който Анд-
ре Букурещлиев ги използва в цикъла от 1967 – 1970. основната 
причина е свързана с музикалнокомпозиционната техника на 
Димитър Христов. отворените форми на Щокхаузен и Булез са 
свързани през 60-те години със сериалната техника и „тоталния 
сериализъм”. При Димитър Христов идеята за монодията 
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като „обективен материал“ е съзнателна реакция на сериа-
лизма през 60-те години и израз на търсене на нови пътища в 
авангарда. това е „третият“ път, за който композиторът говори. 

тук е уместно отново да се обърна към казаното от теорети-
ка Димитър Христов в неговата студия „Монодията и компози-
торските интенции днес. Менящите се исторически оценки”.

Според Христов времето след 60-те години на ХХ век пре-
дизвика значителни индивидуалнотворчески трагедии. Губи се 
предишната вяра в общовалидна техника за творчество, липсва 
опора, подобна на строгия стил на ХVI век, на свободния стил на 
ХVIII век, на сонатно-симфоничната форма на виенската класика, 
на общата стилистика на романтизма, на стилистиката на ХХ век, 
свързана с „авангардните техники“ додекафония, поантилизъм, 
сериализъм, алеаторика, минимализъм и пр. Решаващ е инди-
видуалният избор в многообразието на ХХ век, индивидуалното 
творческо озарение. Следващите други авторски модели, дори и 
гениални, се оценяват вече като епигони, губят значението си, освен 
в крайно ограничени случаи на щастливо привнасяне на нещо ново в 
територията на единствената техника. Като аргумент Димитър 
Христов припомня, че додекафонията остава лична техника на 
Шьонберг без право на всички останали да се ползват от нея, освен 
когато наистина внесат поне някакъв детайл на нова значимост в 
обсега ѝ; поантилизмът остава индивидуална техника на Веберн; 
неокласицизмът на ХХ век остава като индивидуална техника на 
Стравински, нему вече се приписва и разкриването на фолклорната 
архаика; Бартоковият интерес към вътрешния строеж на фолклора, 
при това не само на унгарския, а и на източноевропейския, на северо-
африканския и прочее, е вече не всеобща техника, а индивидуален стил 
на Барток; тези стилове се нареждат до индивидуалните стилове на 
Хиндемит с цялата му оригинална технологическа специфичност 
– впрочем призната още във времето на създаването му като индиви-
дуален (!) – до стила на Прокофиев с изключителното богатство на 
неговата мелодическа и хармоническа елиптичност, до стила на Оне-
гер с неговата невероятна способност да изразява драма (впрочем още 
не сме проникнали в технологическите следствия на Онегеровската 
стилистика, защото да се прави драма е привилегия на цялата исто-
рия и само по себе си не е стилистично качество), до стила на Шос-
такович с неговото самоограничаване на звуковата концентрация при 
съхранена мащабност на звуковите струпвания51.

В този фрагмент от текста на Димитър Христов се съдържат 

51 Христов, Димитър. Монодията и композиторските интенции днес…, 
с. 81.
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и основанията за неговия възглед, свързан с индивидуалния твор-
чески избор.

Стигаме до сърцевината на този възглед, изразена в двете 
ключови думи индивидуални озарения: ... сега вече се оформя възг-
лед за ХХ век като век на индивидуални стилове, като парад на ин-
дивидуални озарения в технологически план, осъществени при това 
в гениалност на намерените решения с цялата им перспективност, 
като век на значими стилове, които вече приравняват Шьонберг със 
Стравински (не ги противопоставят), Веберн с Хиндемит и Про-
кофиев, алеаториката с Шостакович и пр. Тогава конфликтът реа-
лизъм–авангард остава само исторически факт, а смисълът на ХХ 
век остава равностойностно разгръщане на преживяването, станало 
и чрез Шьонберг, и чрез Стравински, и чрез Веберн, и чрез Хиндемит и 
Прокофиев и пр., с това всички те стават реалисти, ако се акцентира 
върху посланието им за публиката в ХХ век (независимо от различ-
ната им популярност сред широкия слушател, което е друг проблем 
на ХХ век...), всички те стават и авангард, ако се акцентира върху 
изключително интересните технологически нововъведения, инспири-
рани от тях, от технологическите перспективи, които подсказват; 
с това понятията реализъм и авангард се самоограничават до степен 
на присъстваща в документи историчност, иначе губят фаталност-
та си, обезличават се, на тяхно място идва представата за осъщест-
вените завоевания на преживяване и технология в ХХ век в цялата им 
равноправност....��.

особено важно е да бъде проследено движението на автор-
ската идея в пространството на изпълнителската интерпретация, 
как музиката на Димитър Христов развива нови сетива и интер-
претаторски умения у изпълнителя, как изисква развиването на 
нови сетива у слушателя, как създава нова представа за новата 
музика чрез нова звукова сетивност. 

7. „НОВА ЗВУКОВА СЕТИВНОСТ“ – КОНКрЕТИЗАЦИИ 
В ТВОрчЕСТВОТО НА ДИмИТЪр ХрИСТОВ

опирайки се на впечатленията, натрупани през десетиле-
тията от изпълнението на музиката на Димитър Христов, ще се 
спра на някои мои наблюдения върху конкретни творби.

Към пианото Димитър Христов има подчертан интерес. 
още като студент в IV курс на Музикалната академия в класа 
на проф. Марин Големинов той пише своя Концерт за пиано и 
оркестър № 1 (1955 – 1956). Прозвучал в дипломния му концерт 

52 Пак там, с. 82.
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през юни 1955 и после на третия преглед на българското компо-
зиторско творчество през декември 1956, Концертът на Димитър 
Христов прави изключително впечатление и десетилетия наред 
е най-известното неговото произведение (първата му тема на 
първата част звучи дори като заставка на кинопрегледите, които 
предхождат филмите в киносалоните до края на 80-те години��).

С този концерт композиторът легитимира своя висок про-
фесионализъм, овладени техники по отношение на изграждане 
на голямата оркестрова концертна форма с нейната виртуозност. 
Както нееднократно е споделял в разговорите ни Димитър Хрис-
тов, той приема тази своя творба за „необходим компромис“ 
по отношение на музикалния език във връзка с дипломирането 
му и с академичните изисквания��, независимо че през цялото 
си следване интересите му са към камерната музика и търсенето 
на нови композиционни техники. Следващите концерти на Ди-
митър Христов за пиано и оркестър, както бе посочено вече, се 
вписват в индивидуалните му композиторски търсения.

Концертът за пиано и най-голям духов оркестър № 2 (1982) с 
вариант за по-малък брой духови инструменти (за по-голяма мо-

53 този факт дава основание на изследователката на българския клавирен 
концерт от зараждането му до 80-те години на ХХ век Снежина Врангова 
да го определи като „един от първите примери в България за функцио-
нирането на така наречените „виртуални жанрове” по терминологията 
на Назайкински – определение, което, приложено в конкретния случай, 
за мен е спорно, тъй като се отнася за жанрове, създадени за масмедиите, 
а в случая музикален материал от творбата (първата тема), е използвана 
като музикален илюстративен материал за заставка и това няма отно-
шение към цялата творба, т.е. тя се включва в нов контекст, за разлика 
от киномюзикълите, телевизионните мюзикъли, радиооперите и про-
чее, които са създадени в съответния жанр, и които чрез своя замисъл 
осъществяват „разрива между изпълнителите на музиката и възприема-
щите я слушатели”. тъй като жанровата трактовка излиза от темата на 
настоящия текст, няма да я коментирам повече. освен това, познавам 
само текста на автореферата, не целия дисертационен текст, където този 
въпрос вероятно е разгледан по-подробно. – Вж. Врангова, Снежина. 
Аспекти на жанра и формата в българския клавирен концерт (от зараж-
дането до 80-те години на ХХ век). Автореферат, докторска дисертация. 
София: НМА „Проф. П. Владигеров”, 2010, с. 51. Цитиран е трудът на 
Назайкинский, Е. В. Стиль и жанр в музыке. Москва, 2003, с. 128 – 129.
�� По този повод Силвия Георгиева прави следното заключение в книгата 
си: „По това време Димитър Христов очевидно познава добре Концерта 
за пиано и оркестър на Е. Григ с обособената му пасажност, както този 
на Чайковски с величието на неговата начална тема. успял е да ги преоб-
разува към звуковата среда на българина в 50-те години на ХХ век. С това 
потвърждава творческите усилия на своите учители“. – Вж. Георгиева, 
Силвия. Цит. съч., с. 108.
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билност при изпълнението) от гледна точка на творбите за духов 
оркестър в творчеството на български композитори е експери-
мент както за своя автор, така и за самия жанр и неговия съвреме-
нен прочит. Без да подлага на съмнение възможността „духовият 
жанр“ да съществува като съвременно творчество, съхраняващо 
исторически стилистични белези, Димитър Христов на прак-
тика реализира включването му в сферата на новата българска 
музика, мислена като Нова. В творбата се откриват оркестровата 
опитност, търсенията по отношение на драматургия и тембър, 
способността да бъдат извлечени максималните характеристики 
на всеки инструмент от духовия оркестър и чрез композиторска-
та „игра“ да бъдат въведени в нова сътворена звучност��.

Концертът е написан е между две ярки симфонични произ-
ведения, извеждащи игровото като основна драматургична идея: 
„Почти фантазия-игра“ (1981) и „Игра с виолончели“ (1983). Иде-
ята за постигане на впечатлението за „духова филхармония“ (по 
думите на композитора) се оказва стимулираща за творческото 
съзнание и на други ярки автори като Румен Бальозов – „обред-
на музика“ (1987)56 и Юлия Ценова – „Внушение“ (2000)57, но и 
двете произведения по-скоро само проблематизират жанровата 
принадлежност, отколкото да имат отношение към него. те са 
постмодерна игра, въвеждат послания, които могат да бъдат раз-
четени в оригиналния композиторски подход единствено чрез 
музикалния език, на който и двамата „говорят“ – в опусите за 
симфоничен оркестър и камерната музика при Румен Бальозов, 
в камерната музика при Юлия Ценова58. Причисляването им към 
произведенията за духов оркестър е по-скоро формално (и двете 
са изпълнени от Софийския духов оркестър). Румен Бальозов и 
Юлия Ценова са инспирирани от музиката на Димитър Христов 
и неговия подход към звука, но не следват мисленето му, което е 
насочено към разгръщането и разширяването на звуковото прос-
транство, реализирано чрез разширената формация на състава 
на големия духов оркестър. И това прави Концерта за пиано и 
най-голям духов оркестър № 2 от Димитър Христов уникален до-
сега в българската музика (а и не само в нея!), по отношение на ек-

�� Вж. Вълчинова-чендова, Елисавета. Новата българска музика през пос-
ледните десетилетия…, с. 102 – 111.
56 Въпреки че Румен Бальозов определя жанрово творбата като произ-
ведение за духов оркестър, тя трябва да бъде мислена за симфоничен 
състав без струнни инструменти.
57 творбата е за симфоничен оркестър без цигулки, виоли и виолончела с 
арфа, пиано, синтезатор и електроакустична уредба. 
58 Пак там.
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сперимента с формата и постигнатото ново звуково поле на този 
оркестров апарат (това е и причината произведението да бъде спо-
менавано, но да не бъде разглеждано аналитично от други автори в 
монографичните им изследвания върху българския концерт, раз-
биран като солиращ/и инструмент/и и симфоничен оркестър).

третият концерт за пиано и оркестър на Димитър Христов 
(изпълнен е през 1983) е озаглавен „Ангел в небето“. Заглавието 
насочва въображението на изпълнителите и слушателите, пре-
доставяйки им богата възможност за образни асоциации. тук 
споменатото сугестивно поле, умишлено търсено от композито-
ра както и в другите опуси от 1980-те години, е наситено с му-
зикалните интенции, вложени в зададените монодийни звукови 
структури.

Ще цитирам една формулировка на Димитър Христов, из-
казана във връзка с концерта: В хоризонтала търся продължител-
ната мелодическа линия с мелодически дисонанси в нея, във вертика-
ла са секундовите опори от диафоничността59.

В пример 3 се вижда едногласното секундово низходящо 
движение в звуковото ядро с прибавен секундов подосновен тон 
(си бемол) и бурдониращ до – това са секундовите опори от диафо-
ничността, за които говори композиторът. 

Пример 3. Димитър Христов – Концерт за пиано и оркестър 
№ 3 „Ангел в небето“, първа част60 (звуково ядро)

59 Георгиева, Силвия. Цит. съч, с. 159. Споделено в личен разговор с ав-
торката.
60 Примерът е публикуван пак там, с. 161. Авторката определя звуковото 
ядро като първа тема.



��

Концертните вариации „Ероика“ (по тема от Бетовен) 
за пиано и струнен оркестър (авторовото указание в партиту-
рата е състав от Vl I – 4, Vl II – 3, Vle – 3, Vc – 2 и Cb – 1; „Или все-
ки друг струнен състав!“) (2002) предлагат интересни решения. 
Играта с темата на Бетовен – отначало темата е цитирана точно, 
после претърпява различни варианти до нейното „потъване“, е 
драматургичният двигател, който конкретизира/насочва сюжет-
ността. Според думите на Димитър Христов, цитирани от Явор 
Конов в текст, посветен на творбата, тези вариации започват в нача-
лото весело и закачливо и се превръщат полека-лека в сатира, и се пре-
връщат в жестока ирония, и накрая завършват в трагедия, по ужасен 
начин, с тази метафора на потъването в ада61. 

Концертността на клавирната партия с виртуозността и 
постигнатата контрастна образност напомня за клавирните му 
концерти и сонати. Но концертността не извежда клавирна-
та партия от общата звукова картина, тя е вплетена органично 
в нея. Вариационността във виртуозно написаната партитура 
може да бъде ясно слухово разпозната и описана в полето на зву-
ковата сугестия. В имитационните техники, които изграждат зву-
ковата картина, има една особеност – ритмичните несъвпадения 
(пример 4). Чрез тях се постига ефектът на вибриращо звуково 
поле. това е една от находките в музикалния му език. Ясно се 
открояват звуковите формули, проведени едногласно (моноло-
гично хоризонтално мислене по отношение на оркестъра) и под-
ложени на имитационни (най-често канонични) техники. Чрез 
ритмично изместване (ритмично несъвпадение) те очертават ед-
нолинейност, която може да бъде възприета като „въображаема 
многолинейност“.

61 Цит. по Конов, Явор. Концертни вариации Ероика (по тема на Бет-
ховен) за пиано и струнен оркестър от Димитър Христов. – В: България 
в музика. Национална историко-теоретична конференция, Велико Търново, 
октомври 2003. Велико търново: Астарта, 2004, с. 97.
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Пример 4. Димитър Христов – Концертни вариации 
„Ероика“ (по тема от Бетовен) за пиано 
и струнен оркестър62, с. 78 от партитурата

62 Примерът е публикуван в Конов, Явор. Цит. съч., с. 103.
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Явор Конов използва определението „безмензурен ор-
кестър”63. Приемам го като насочване към опорите, които, пре-
творени чрез композиторската технология, създават в полето на 
звуковото въображение асоциации, свързани с фолклорната инс-
трументална практика. оттук произлизат и определенията като 
„речитатив“, поредица от дялове, напомняща развитието в народ-
ното хоро: „колената”, вариантната техника” (обобщението е на-
правено за цялото творчество на Димитър Христов)64. обратният 
път – от партитурата към описание на звуковото поле, разкрива 
възможности за анализ на контрапунктичните конструкции, на 
които са подложени звуковите построения от първичните секун-
дови архетипни структури, до постигнатата „въображаема много-
линейност“ в целия диапазон на пианото и оркестъра – от най-нис-
кия регистър до най-високия. В тази посока на разсъждения както 
Концертните вариации „Ероика“, така и цялото творчество на Ди-
митър Христов след „увертюра в сол“ не допускат поставянето на 
въпроса – „...дали в тази секундова релация не откриваме връзка 
с обичаната от Христов шопска диафония?“65. Шопската диафо-
ния е обективният материал, който конструира звуковите редици 
(пример 5). те отправят асоциации за споменатата квазисловес-
ност, която Явор Конов назовава „своеобразен речитатив”66.

Всички тези наблюдения – като неизчерпаеми възможнос-
ти за метода на обективния материал, могат да бъдат приложени 
и върху 32-те сонати за пиано на Димитър Христов.

Първата соната за пиано е написана в началото на 60-те годи-
ни на ХХ век, през 70-те години Димитър Христов създава следва-
щите три сонати (и трите датират от 1974), през 80-те няма опуси 
в жанра, през 90-те се появяват отново 3 сонати (№ 9 – 11, 1997), 
през следващите години до 2003 прозвучават общо 16 сонати, а в 
последвалите издания на „Нова българска музика“ премиерно 
се представят останалите ежегодно по 2 сонати. Цикличността е 
творчески проблем, който вълнува композитора. Показателни за 
нейното търсене са и интегралните изпълнения на цикъла от 12 
ноктюрни за пиано от Ганка Неделчева и на арфовите етюди от 
Анна-Мария Равнополска-Дийн. 

Какво е отношението на Димитър Христов към жанра соната. 
Както бях подчертала в книгата си за новата българска музика, при 
Христов „творчески откриването на себе си и изграждането на ори-
гинален авторски стил означава и откриването на нови смислови 

63 Пак там, с. 98.
64 Пак там, с. 95.
65 Пак там, с. 98.
66 Пак там, с. 96.
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и знакови формули със съответстващ нов музикален език. твор-
ческото съзнание търси опори в традицията дори когато то я от-
рича. В тези опори системата от жанрове има съществено място. 
Именно жанрът знаково носи своите граници на съдържание и 
преживяване, в които се разполагат неговите послания“67. 

Пример 5. Димитър Христов – Концертни вариации 
„Ероика“ (по тема от Бетовен) за пиано 
и струнен оркестър, с. 6 от партитурата68

67 Вълчинова-чендова, Елисавета. Новата българска музика през послед-
ните десетилетия…, с. 70.
68  Конов, Явор. Цит. съч., с. 101.
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условността по отношение на „тенденция към снемане на 
жанровете и към едно безкомпромисно индивидуализиране 
на произведението”, без да се отричат жанровите имена „сим-
фония”, „концерт“ и „струнен квартет“ (Карл Далхауз)69, е въз-
можност за преосмисляне на традицията в съдържателна и тех-
нологична посока, в която се вписва и идеята за звука. Димитър 
Христов запазва съдържанието на понятието „сонатност“ чрез 
асоциативното му възприемане. Подходът към сонатността де-
конструира жанра и реализира нови творчески решения. Дали 
деконструирането е белег на постмодерните нагласи, или на 
индивидуална композиторска изява при Димитър Христов, е 
въпрос и на гледна точка. Композиторът определя десетилетията 
след 70-те години на ХХ век като епоха, в която постромантизмът 
окончателно приключва линията на историческото разгръщане на 
първоначалния додекафоничен метод70. Последователността, която 
той очертава, проследявайки линията на общосъдържателните 
подходи и техните следствия в технологичната сфера, е: додека-
фония-поантилизъм-сериализъм-импровизиран сериализъм-алеато-
рика-минимализъм-постромантизъм71. Движението от алеаторика 
към минимализъм е вече началото на края, то е вече със смисъл на 
отказ от логическия смисъл на цялата линия, то е някакво връща-
не към импровизационния сериализъм, но в силно опростени форми, 
вече практически овладени, но със загубата на сложността … той 
се явява фактическо отрицание на първородния медитативен мини-
мализъм72. Използваните нови свободни форми, които заместват 
традиционната представа за жанра, очертават семантични прос-
транства, които притежават и излъчват мощни смислопоражда-
щи енергии. И това го свързва с една от открояващите се и перс-
пективни идеи на Новата музика след 60-те години на ХХ век. 

Подобно на 24-те етюда за арфа, на които ще се спра по-
подробно, в сонатния инструментален цикъл една от основните 
задачи, които си поставя композиторът, е свързана с интереса 
към различните инструментални техники и този интерес несъм-
нено е сред основните идейни мотивировки за създаването на от-
делните опуси. Сонатите, съчетани с „театрална драматургия“, 
носят разнопосочни идеи. основателен е въпросът – дали насоч-
ването към различни технически прийоми е игрови подход или 
е последователно следван път на търсенията на твореца в прос-

69 Даухауз, Карл. Музикална естетика. София: Пигмалион, 2004.
70 Христов, Димитър. Фундаментални предпоставки…, с. 309. 
71 Пак там, с. 307.
72 Пак там, с. 308 – 309.



46

транството на звука? Изказвам едно мое наблюдение73: различните 
техники, приложени към използвания музикален материал, мо-
гат да бъдат разглеждани и като игрови подходи към звука.

В сугестивното звуково поле на сонатите особено убедително 
се постига иносказателност, която конструира съдържателни пос-
лания и техните отражения – подобно на игра на сенки в „света на 
огледалните съответствия“74. В този смисъл изводът, че Димитър 
Христов „конструира послания, които претворяват отново сонат-
ността в нейния особено извисен смисъл като една жанрова мета-
идея, изразяваща цялостен композиторски възглед за камерност-
та“75, може да бъде изказан и по отношение на звука – Димитър 
Христов конструрира звукови послания, чрез които изразява и 
своя композиторски възглед за камерността. Тези звукови пос-
лания са реализирани чрез използвания обективен материал.

Етюдите картини за арфа са 24. През годините са писани и 
ежегодно са представяни по 4. В така оформените 6 подцикъла мо-
гат да бъдат проследени различните технически задачи, чрез които 
се реализира картинната образност. Конкретните решения при из-
ползването на основни звукови конструкции аргументират тезата 
на Димитър Христов за неограничения брой възможности, които 
предлага работата с обективния материал. Ето шестте подцикъла:

I Плъзгам се надолу
II Сънувам
III Движа се
IV Тичам

V Скачам
VI Потропвам
VII Слушам вятъра
VIII Докосвам те

IX Опитвам и аз
X Отпадам
XI Било е
XII Обичам

73  Наблюденията ми върху сонатите на Димитър Христов са преди всичко 
звукови, от концертното им изпълнение и от записи. 
74 Ще си позволя да цитирам и тук, както и в други мои текстове, оп-
ределението на Клео Протохристова за творчеството на Атанас Далчев 
– Протохристова, Клео. Можеш ли да видиш сънищата си през очила?  
за огледалото и огледалността в творчеството на Атанас Далчев. Интер-
нет публикация. www.geocities.com/usmartoflekanche/452.doc
75 Вълчинова-чендова, Елисавета. Новата българска музика през пос-
ледните десетилетия…, с. 72.
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XIII Потъвам
XIV Пълзя
XV Изплувам
XVI Обветря те

XVII Люлея
XVIII Дишам
XIX Надигам
XX Мечтая

XXI Викам
XXII Лудувам
XХIII Възправям се
XХIV Лежа
техническите похвати в първите четири етюда са различни 

и отговарят на заглавията им.
В № 1 „Плъзгам се надолу“ основни са глисандите, уст-

ремени в низходяща посока от най-високия до най-ниския тон, 
както е означено (пример 6). Разгледани на разстояние, опорни 
тонове са фа – сол – фа диез.

Пример 6. Димитър Христов – Етюд № 1 „Плъзгам се надолу”
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В № 2 „Сънувам“ (пример 7) е постигната прозрачност 
на фактурата чрез звукови петна (терцови, секундови и нонови 
интервали), разпръснати в различни октави на звуковото прос-
транство.

Пример 7. Димитър Христов – Етюд № 2 „Сънувам”

В № 3 „Движа се“ разгръщането на еднолинейното прос-
транство е видимо (пример 8): секунда (ла – си с бурдониращ тон 
фа, отстоящ на терца от опорния) – терца (ми бемол – сол бемол 
с огледално терцово движение фа – ре) – кварта между мелодич-
ните опори: увеличена (ла – ми бемол) и умалена (ми бемол – си, 
запълнена с приплъзващи се секунди по тоновете на указания от 
композитора звукоред).
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Пример 8. Димитър Христов – Етюд № 3 „Движа се”

Постепенно тоновият обем се увеличава над три октави. 
Кулминацията е постигната отново чрез опори на най-високите 
тонове, отстоящи на полутонове в рамките на кварта (в трета 
октава до диез – ре – ми бемол – ми – фа). После движението се 
устремява в огледална посока надолу с канонично решен двуг-
лас в октава (от фа на втора и фа на трета октава), като по 
вертикал контрапунктичните линии очертават основно нонови 
интервали. Последвалите преобладаващо низходящи движения 
достигат до финалната умалена кварта до диез – фа и малка се-
кунда ми бемол – ре на контра октава.

В № 4 „Тичам“ равномерното ритмично редуване очертава 
вълнообразно движение с ясни мелодични и ритмични структу-
ри. Ако разгледаме мелодичния строеж в пример 9, ще откроим 
преобладаваща постèпенност, като малките и големите секунди 
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очертават и фрагмент от симетрична ладова структура тон-полу-
тон (ми диез – фа диез – сол диез – ла – си – до). откриваме и крат-
ки канонични построения, които се прекъсват от повтарящите 
се тонове в края на отворените мелодични линии в двата гласа 
– нека напомня, че канонът като многогласна форма чрез едноглас76 
е една от разновидностите на монодията в разбирането на Ди-
митър Христов)77.

Пример 9. Димитър Христов – Етюд № 4 „Тичам”

76 Вж. Христов, Димитър. Аналитични и композиционни визуализира-
щи схеми на каноничността върху всеобщ принцип. теория на полифо-
ничната композиция. Факсимиле 1999. София: Музикално общество „Ва-
сил Стефанов“, 2013, с. 379. 
77 .… канонът е носител на вътрешна противоречивост, изявена между по-
люсните представи за едноглас и многоглас, защото има единствен водещ 
глас, самовъзпроизвеждащ се в останалите; не е и едноглас, защото има реал-
ни полифонични гласове, въпреки че са идентични с водещия глас, но поради 
закъснението си и особено поради транспонирането им на други интервали 
те се самоопределят като различни гласове. Тъкмо тази вътрешна противо-
речиост едноглас-многоглас прави канона очарователен, създава му вътрешна 
неустойчивост, двузначност в композиторското намерение. Пак там, с. 374 
– 375. Каноничността е проблем, който има специално място в интере-
сите на музикалния теоретик и композитора Димитър Христов. В посо-
чения фундаментален труд като Приложение II е публикувана „Книга 
за хор“ (20 различни канона върху народни текстове и още 1 върху текст 
на Иван Вазов), създадена през октомври 1982 за хорове без съпровод, 
факсимиле.
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В следващите четири етюда-картини се откриват подобни 
похвати.

При „скокливите“ етюди в № 5 „Скачам“ равномерната 
пулсация и еднотипното движение на удвоени в октава тонове, 
хоризонтално секундово съотнесени, оформят рязко насечено 
звуково-графично изображение. линейното възприятие е пос-
тигнато чрез възходящи ходове на секунда през една или две ок-
тави (ре – ми бемол – фа бемол – сол бемол – ла бемол – си бемол 
–до – ре – ми бемол – фа бемол) и обратна низходяща линия, но с 
разширяване около тона ла бемол (ла бемол – си бемол – сол бемол 
– ла бемол), а тоновата редица слиза тритонус по-долу от основ-
ния тон ре до ла бемол (пример 10). Квартово-квинтовите опо-
ри изострят вниманието към секундовото движение, подчерта-
но и във финала – до диез, малка секунда по-надолу от началото. 
така звуковото пространство, което дотогава е подложено на не-
прекъснато „стъпаловидно“ движение нагоре и надолу и създава 
цялостно усещане за въздушност, във финала „стъпва“ на своята 
опора“.

В № 6 „Потропвам“ се повтарят секундови движения около 
опорния тон ла, като построяването на основната звукова струк-
тура отново е до квартовия тон ре – своеобразен синтез на токат-
ност и диафония, т.е. диафония, модифицирана в монодийност 
чрез токатно движение (пример 11).

Секундовото движение около един тон, разгледано едно-
гласно, очертава постèпенни опори: ла – сол – фа (засяга се ми) 
– ре диез – до диез…, като финалният най-нисък тон е до на го-
ляма октава (пример 12.2). Достигнат е чрез постепенно секун-
дово движение, при което едновременно звучат две монодийни 
редици – използвана е техниката на канона, първият глас започ-
ва с една осмина по-късно и образува по вертикал оригинален 
двуглас в паралелни нони (низходящо) и септими (възходя-
що) (пример 12.1).
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Пример 10.
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Пример 11. Димитър Христов – Етюд № 6 
„Потропвам“ – начало

Пример 12.1. Димитър Христов – Етюд № 6 
„Потропвам”

Финалният тон е очакваното (и психологически) заклю-
чение на предхождащата го „празна“ структура, образувана от 
задържания във времето квартов тон фа, върху който е опряна 
няколкократно появяващата се преди това малка секунда (сол бе-
мол – фа). 
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Пример 12.2. Димитър Христов – Етюд № 6 
„Потропвам“ – финал

Етюди № 7 „Слушам вятъра“ и № 8 „Докосвам те“ на-
помнят за първите два етюда. Подобно на „Сънувам“ или „Прип-
лъзвам се надолу“ в тях също е постигната вибрираща звукова 
среда, като сонорният ефект навява далечни асоциации със зву-
кови картини на Дебюси.

В № 7 „Слушам вятъра“, в № 10 „Отпадам” и в четвър-
тия подцикъл от етюди – № 13 „Потъвам”, № 14 „Пълзя”, № 
15 „Изплувам“ и № 16 „Обветря те“, техниката на глисандите 
е основна и тук идеята за разгръщане и свиване на звуковото 
пространство се подразбира.

В № 13 „Потъвам“ глисандите са първоначално върху три 
тона, очертаващи рамките на квартовото „празно“ пространство 
(до – си – сол в низходящо движение), което се увеличава с още една 
голяма секунда с прибавянето на фа – квинтово „празно“ прос-
транство между крайните опори. В средния дял низходящото 
разтягане от фа бемол на втора октава до ре на първа разпре-
деля звуковата вълна и я подготвя за динамично натоварените 
отново кратки формулни секундови структури във финала, из-
граждащи още по-свито звуково пространство от три тона: си 
– ре (пример 13).

В № 15 „Изплувам“ глисандите прорязват цялото звуково 
пространство, търсейки опори в ниския и във високия регистър 
– ре диез на голяма октава – до диез на трета, ми диез на голяма 
октава – фа и сол бемол от трета октава. опората на финала 
е на си от трета октава, като там цялото движение е пренесено 
във високия регистър – глисандо от си на първа октава до си на 
трета октава. увеличаването на звуковия обем във високия ре-
гистър е свързано с идеята на пиесата – изплувам (Димитър Хрис-
тов е добавил към заглавието допълнението мъчително).
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Пример 13. Димитър Христов – Етюд № 13 „Потъвам”

За разлика от него в етюд № 14 „Пълзя“ (пример 14) подоб-
ното глисандово движение е задържано (настойчиво по указание 
на композитора) в пространството от контра до първата октава.

И ако етюди № 12 – № 16 могат да бъдат назовани „глисан-
дови“, следващите четири етюда № 17 – № 20 са изградени върху 
различни ритмизирани движения. Нотни примери 15 – 19 пред-
ставят образните асоциации, постигнати върху коментираните 
комбинации на основните секундови звучности.
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Пример 14. Димитър Христов – Етюд № 14 „Пълзя”

Пример 15. Димитър Христов – етюд № 17 „Люлея”
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Пример 16. Димитър Христов – етюд № 18 „Дишам“ – финал

Пример 17. Димитър Христов – етюд № 19 „Надигам“ – финал
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Пример 18. Димитър Христов – етюд № 20 „Мечтая“ – начало
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Пример 19. Етюд за арфа № 20 „Мечтая“ – начало

Последните четири етюда № 21 – № 24 предлагат други ре-
шения. 

В № 21 „Викам“ основни са звукови редици, които логич-
но предизвикват различни речеви асоциации, постигнати чрез 
кратки ритмически раздвижени построения в началото на пие-
сата (пример 20) и още по-изобразителни в края (пример 21) – об-
хваща се пространство от две октави (си диез на голяма октава 
– до бемол на втора октава).

Пример 20. Димитър Христов – 
Етюд за арфа № 21 „Викам“ – начало
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Пример 21. Димитър Христов – етюд № 21 
„Викам“ – финал

В № 22 „лудувам“ основни са секундите, които звучат в на-
чалото като звукови гроздове (фа диез – сол диез – ла / ми – фа 
диез – си диез…) и впоследствие се разпадат, подложени на силно 
ритмизиране – използван е похватът на несъвпадението на рит-
мичните акценти (пример 22). основното звуково образувание е 
от разгърнати постèпенни ходове – нагоре и надолу, а като акцент 
са използвани скокови движения с докоснати тонове, които също 
образуват възходяща секундова звукова редица (ми – фа диез).

Пример 22. Димитър Христов – етюд № 22 „Лудувам”

В № 23 „Възправям се“ основни са дългите възходящи 
постè-пенни хроматични линии (пример 23).

Пример 23. Димитър Христов – етюд № 23 „Възправям се”
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Интересно като решение е заключението на цикъла от 24 
етюда. Ако № 1 е „Плъзгам се надолу”, последният, 24-ти етюд 
е озаглавен „лежа”. това кореспондира с финалите на повече-
то от творбите на Димитър Христов, които като че ли потъват 
в пространството чрез използване на нисък регистър и на тиха 
динамика. В концепцията на автора обикновено във финалите е 
съсредоточена дълбочината на преживяванията, достигаща до 
трагизъм или надземно извисяване. Неслучайно в критическите 
рефлексии музиката му е описвана с най-вълнуващи образни ха-
рактеристики, извеждащи на преден план прерасналата в драма-
тизъм емоционалност, а Константин Карапетров озаглавява мо-
нографията си за Димитър Христов „трагикът и неговият ад“.

В случая № 24 контрастира на предните три етюда в подци-
къла, в тиха динамика и нисък регистър се изгражда дълга зву-
кова линия чрез канононична техника с ретроградна имитация 
(пример 24). Създава се усещане за непрекъснат едноглас, като 
финалисът е до бемол на контра октава, на най-ниския тон в 
целия цикъл (пример  25).

Пример 24. Димитър Христов – етюд № 24 „Лежа”

Пример 25. Димитър Христов – етюд № 24 „Лежа“ – финал
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ОПИТ ЗА ОБОБЩЕНИЕ

При вглеждането в нотния текст на разгледаните етю-
ди за арфа, както и в другите творби на Димитър Христов, на 
пръв поглед се открива повторение на едни и същи структури, 
които могат да бъдат определени като звукови формули. Но 
репетитивността придобива различен смисъл във времето. Ще 
припомня написаното от Андре Букурещлиев – „Съществува ли 
във възприятието буквално повторение? Няма нещо идентично 
с повторното си излъчване във времето“78. Всяка нова повторена 
или променена структура носи паметта за това, което вече се е 
случило, и предчувствието на това, което ще бъде. В този смисъл 
наглед привидното еднообразие за постèпенното движение 
при Димитър Христов е драматургичният двигател, който 
пренася звуковата енергия в нови звукови плоскости. И този 
подход се утвърждава като основен белег за композиционния му 
стил. Чрез него композиторът конструира музикалната мисъл и 
нейното драматургично разгръщане, формира звуковото прос-
транство на всички свои творби, независимо от жанровата им 
принадлежност.

Както посочих, особено силно движението на звуковата 
енергия се усеща в „празните“ оголени звукови пространства 
(квартови, квинтови, октавови). В процеса на изграждането на 
формата и на разстояние те се запълват с постèпенни полуто-
нови и цялотонови възходящи и низходящи звукови редици в 
различни комбинации, които представят друг вид формулност. 
В резултат звуковото пространство се организира не от тонови 
комбинации, а от „въображаеми“ многолинейни комбинации 
на движения, на мобилни структури, чрез които енергията 
се задържа, разтяга или свива. особено изразително това дви-
жение Димитър Христов постига в симфоничните си творби, 
оцветени и с възможностите на оркестровата звучност, които ще 
бъдат обект на самостоятелно изследване. С музиката си компо-
зиторът ярко защитава своята теза за „третия път“, изказана още 
през 1966 г. – … самобитният, оригиналният, истинският, но-
ваторският! Ако искаме и ние да внесем нещо в историята…79, 
– като жизнена и градивна посока за Новата музика, особено за 
творците, принадлежащи на музикални култури със съхранена 
до ХХ век фолклорна традиция.

78 Букурещлиев, Андре. Музикалният език. София: Orange Factory, 2011, 
с. 54 – 55. Превод от френски език Павлина Рибарова.
79  Христов, Димитър. Западни хоризонти…, с. 152 – 153.
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II. ВлАДИмИр ПАНчЕВ:
ЗВУКОВИ мЕТАПОСлАНИЯ – 
мЕлОДИчЕСКИ АрХЕТИПИ 

И ХЕТЕрОФОНИчНИ рЕШЕНИЯ

Когато пиша, търся не структурирането,
не математиката на музиката

(независимо от това, че имам и точно изчислени, 
предварителни скици), не сложността на визуалната 

картина-възприятие, а красотата на звуковото 
пространство и неговата духовна субстанция.

Владимир Панчев�

До началото на 90-те години, т.е. до заминаването му за Ви-
ена, музиката на Владимир Панчев активно присъства в музикал-
но-художественото пространство на България и чужбина. Равнос-
метката e: три опери и един детски балет, кантатно-ораториална 
хорова музика, камерни кантати, симфонична музика, оркестрови 
концертни пиеси, три инструментални концерта, към които мо-
жем да добавим Поемата за виолончело и камерен оркестър, ка-
мерни творби, вокални произведения... 

Една от най-привлекателните страни на музиката му е 
силната духовна енергия, която активно провокира диалога със 
слушателя. Притежаващ богато въображение, композиторът от-
правя съдържателни послания, които реализира чрез разпозна-
ваем музикален език. В него успешно се вплитат различни съвре-
менни композиционни техники като сериализъм, атоналност, 
соноризъм и други с мелодико-интонационната формулност от 
по-стари пластове на българския музикален фолклор. Чрез тях 
той постига свой музикален начин на изразяване и ярко се впис-
ва в съвременната българска музика и в идеите за Musica Nova.

� Вълчинова-чендова, Елисавета, Албена Найденова. Светът на моята 
музика. Композиторът Владимир Панчев / Die Welt meiner musik. Der 
Komponist Vladimir Pantchev. София: Марс, 2008, с. 107.



64

Владимир Панчев се утвърждава като един от най-изя-
вените автори през 70-те и особено през 80-те години на ми-
налия век. опусите му, както и на други творци от неговата гене-
рация, формират етап в развитието на новата българска музика, 
вписвайки я ценностно в музикалното съвремие�.

Формирането на музикалния му език преминава през из-
ползването на различни сериални и атонални композиционни 
техники, алеаторика. Последните десетилетия откриват нови ду-
ховни пространства пред композитора, вписвайки го в сложния 
диалог между две култури – българската и австрийската; диалог, 
който може да бъде проследен като интересни идеи и убедител-
ни творчески реализации в поредицата от камерни опуси. Голя-
ма част от творбите му след 1991 са поръчка от известни ансамб-
ли за съвременна музика като Klangforum Wien, Ensemble Music On 
Line, Ensemble Wiener Collage и др. тематично свързани с дълбоки 
духовни пластове, основен принцип в тях е монодийността (про-
излизаща от старинни мелодически пластове, като например 
орнаментиката на родопската песен), както и оригиналното пре-
образуване на звуковия материал. 

1. ТВОрчЕСТВО ДО 1990 – НАБлЮДЕНИЯ И ДИАлОЗИ�

1.1. Изборът�

Владимир Панчев свири на пиано от малък. Завършва блес-
тящо Софийското музикално училище като пианист. В Музикал-
ната академия първо се дипломира с пиано при проф. люба Ен-
чева и оркестрово дирижиране при проф. Константин Илиев, а 
после и с композиция – учи при проф. Панчо Владигеров, проф. 
Александър танев и проф. Васил Казанджиев. още като студент 

� До 1990 Владимир Панчев е автор на музикално-сценична, оркестрова 
и камерна музика, многобройните хорови песни и цикли и др. Сред тях 
са: оперите „Суматоха”, по Й. Радичков (1979); „тиня”, по Елин Пелин 
(1983); „Къща с веранда”, по А. Чехов (1986), детският балет „Цветята на 
малката Ида” по Х. Кр. Андерсен (1982); „огън и светлина” – кантата за 
мецосопран и пиано по стихове на А. Буше (1974), „Древнобългарски 
видения”  оратория за двама четци, струнни, ударни и смесен хор, „лун-
ни песни”  кантата за сопран, флейта, виола, арфа и пиано по японски 
стихове (1982), Пет симфонични картини (1974); „In memoriam“ (1982) и 
10 концертни пиеси (1982) за симфоничен оркестър, концерти за флейта 
и оркестър (1981) и за фагот и оркестър (1988); Поема за виолончело и 
камерен оркестър (1982) и други.
3  Вълчинова-чендова, Елисавета, Албена Найденова. Цит. съч. Диалози 
Елисавета Вълчинова-Чендова – Владимир Панчев, с. 9 – 60.
� Пак там…, с. 15 – 26.
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работи като диригент и хормайстор в Софийската опера (1970 
– 1978), редактор е в нотното издателство при Центъра за худо-
жествена самодейност в София (1974 – 1978), по-късно преподава 
камерно пеене в Музикалната академия в София (1987 – 1990). 
През 1991 заминава за Виена заедно със съпругата си Албена 
Найденова – музиколог и певица. Сред приятелите му в музи-
калното училище са неговите съученици: три години по-младият 
любомир Здравков (талантлив виолончелист и композитор, 1951 
– 2005), Стефан Станчев (цигулар и композитор), Румен Бальозов 
(виолончелист и композитор, 1949 – 2019), Юлия Ценова (пиа-
нист и композитор , 1948 – 2010). В класа му са и диригентът Емил 
Чакъров и композиторът Стефан Драгостинов.

Е. В.: За каква музика разговаряхте?
В. П.: За всякаква музика, но особено ни привличаше съвре-

менната (подч. мое). Интересувахме се какво пишат Кшищоф Пен-
дерецки, Витолд Лютославски и другите полски композитори, за кои-
то бяхме чували. Имахме информация за полската музика във връзка 
с фестивала „Варшавска есен”, на който българските композитори и 
изпълнители присъстваха активно през 60-те и 70-те години. Най-
важното е, и може би това особено ни сближаваше, че всички ние като 
че ли имахме вродена нагласа към новата музика, опитвахме се 
да мислим чрез нейните естетични и музикалнотехнологични 
категории. Неслучайно в по-нататъшната си изява и аз, и мо-
ите колеги композитори потърсихме свои, индивидуални пъти-
ща в нея и затова сме толкова различни (подч. мое).

Много силно впечатление ни правеха концертите на Софийс-
ката филхармония под диригентството на Константин Илиев и на 
камерния състав „Софийски солисти” с програми, в които присъс-
тваше и много музика на ХХ век, включително творби от съвремен-
ни български композитори. Спомням си например първото изпълне-
ние на „Пролетно тайнство” от Стравински, беше невероятно като 
преживяване. Контактът с живата музика естествено е най-силен и 
стимулиращ за отношението към хоризонтите на новата музика. 
Чрез тези контакти се включвахме реално в съвременността. Още 
като ученик през 60-те години слушах „Коментарии“ за виолончело и 
пиано и кантатата „Миражи” на Константин Илиев – те са сериал-
ни произведения и много силно ме заинтересуваха. Също – „Изкуство-
то на серията” и „Игри“ за оркестър на Иван Спасов. Ако трябва да 
изброявам, ще трябва да посоча всички днес основателно формулирани 
като емблематични за новата българската музика оркестрови и ка-
мерни произведения от 60-те и началото на 70-те години.
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Е. В.: Като ученик опитваше ли се да композираш?
В. П.: Да, и аз, както и моите колеги и приятели, се опитвах 

да пиша. Търсихме контакти с Константин Илиев. Чрез майка ми 
се бях запознал с Васил Казанджиев, който също e русенец. А при Пан-
чо Владигеров ходех на частни уроци. Той беше невероятна личност, 
всеки, който се е докоснал до него, независимо в каква стилистика и с 
какъв музикален език пише, се е почувствал много обогатен.

Е. В.: Приятелството с твоите съученици продължава и през 
студентските години и придобива характер на общество за нова 
музика.

В. П.: Този период е много важен за професионалното ни израс-
тване. Като студенти още първи – втори курс организирахме 
по моя идея неофициален клуб за съвременна музика, несъгла-
суван с ръководството на академията, който просъществува 
около две-три години (подч. мое). Събирахме се, свирихме заедно с 
наши приятели, също студенти – певци и инструменталисти, ко-
ито изпълняваха нашите произведения. Съобщенията бяха написани 
на ръка, но бяха достатъчнo разгласeни. Концертите се провеждаха в 
стаите на академията и предизвикваха голям интерес. Към иници-
аторите на клуба ще добавя още Стефан Драгостинов, Божидар Спа-
сов, той замина след втори курс за Москва, Емил Табаков, Любомир 
Мицев, Юлия Ценова, Румен Бальозов, Любомир Георгиев, Стефан 
Станчев. От нашия клуб активно се интересуваха Лазар Николов, 
Васил Казанджиев, които също посещаваха концертите и всичко това 
професионално ни окриляваше. Иван Хлебаров, тогава още млад препо-
давател, изнасяше лекции за съвременната полска музика.

Е. В.: Говорим за периода 1967 – 1970 година. Клубът същес-
твува в сложно за България време. Ще припомня само чешките 
събития от 1968. В културата, и по-конкретно в българската музи-
ка, също стават много важни за съвременната ни история проце-
си като известните дискусии в Съюза на композиторите за пътя 
на съвременната българска музика. това е било направо подвиг 
за времето!

В. П.: Сега, като се връщам назад, и аз го виждам така. Жи-
вотът ми в света на музиката и нейното ценностно преот-
криване беше толкова интензивен и интересен, че като че ли 
бях забравил този период, който е определящ за мен като ком-
позитор, въобще като музикант (подч. мое). Младежкият енту-
сиазъм, жаждата за новото съпътстват целия живот на човека. Това 
е необходимостта да се чувстваш част от авангарда.
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Е. В.: Какво разбираш под музикален авангард?
В. П.: Тълкуванията му са различни – локални, регионални, на-

ционални, интернационални, в зависимост от контекста. А контек-
стът може да бъде дори само политически. Константин Илиев ни 
казваше, че те с Лазар Николов и Васил Казанджиев са авангардисти, 
защото България е музикален концлагер. За мен авангард е нещо по-
общо като нагласа и същевременно по-конкретно като техно-
логически прийоми – това е новият музикален език на времето, 
или по-точно – това са новите музикални езици на ХХ век (подч. 
мое).

Е. В.: Да се върнем на клуба за нова музика. Кой още ви сим-
патизираше и помагаше?

В. П.: Не мога да пропусна факта, че за съществуването на клу-
ба имахме моралната и реалната подкрепа от пианистите Конс-
тантин Ганев и Богомил Стършенов. От партийното ръководство 
на музикалната академия искаха да ни наказват, което за времето 
беше логично, по-важното е, че ни се размина благодарение на тях. 
Това е факт, върху който също може да се разсъждава.

Е. В.: Съгласна съм, че нещата в музикалната ни история 
особено от 60-те – 70-те години са твърде сложни, много са дис-
кутирани и ще продължават да бъдат дискутирани. Като изсле-
довател на новата музика очаквам да заговорят композитори и 
въобще музиканти, които до този момент съзнателно предпочи-
тат мълчанието пo тази тема.

Първите ти творби са написани през 70-те години, когато 
вече имаш ясна професионална ориентация. тази първоначална 
яснота важна ли е за един творец?

В. П.: Стилистическият избор за мен беше много важен, аз 
като че ли не се лутах, защото бях намерил своята посока и 
убедено досега я следвам, което съвсем не означава, че пътят 
на новата музика – да си спомним за Антон Веберн – е лесен. 
Напротив, като че ли намирането на собственото аз е още по-
сложен процес в ситуацията на музикалноестетични и музи-
калнотехнологични еталони (подч. мое).

Като ученик и студент съзнателно си налагах да се запозная 
задълбочено с възможно най-широка музикална литература от кла-
сиката до новата музика на ХХ век. По отношение на съвременната 
музика наистина много трудно се набавяше информация. Събирахме 
се на групички и слушахме плочи, разглеждахме партитури на произ-
ведения, свирени на „Варшавска есен”. Все пак имах шансът да се фор-
мирам професионално през втората половина на 60-те и особено през 
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70-те години, когато възможностите за информация бяха по-големи.
Тъй като първо следвах дирижиране, учех само задължителна 

композиция при  Александър Танев. Той ме познаваше от малък и мно-
го ме обичаше. И аз много го обичах. Уважавах го и заради това, че беше 
много широко скроен музикант, приемаше сериозно дори временните 
увлечения на своите ученици, учеше ги на професионализъм, но не нала-
гаше своя вкус, опитваше се да им внуши, че те трябва да бъдат себе си. 
Тази свобода ме стимулираше да бъда до голяма степен „самоук”.

Много важни за мен бяха произведенията на българските 
композитори, работещи с авангардни за времето композитор-
ски средства същевременно с отношение към българския фол-
клор. Творби като „Фрагменти” на Константин Илиев, „Жи-
вите икони” и по-късно „Апокалипсис” на Васил Казанджиев, 
„Събор надсвирване” на Иван Спасов са много силни и етапни 
за съвременната българска музика, както и за формирането 
на художествено-естетическия вкус на нашата генерация му-
зиканти. Те плодотворно рефлектираха върху творческия ми 
стилистичен и музикалнотехнологичен избор, който е съзнате-
лен и може да бъде откроен както в оркестровата, така и в ка-
мерната и хоровата ми музика. Затова, ако трябва да посоча 
композиторите, от които съм се учил, и с които се чувствам 
духовно близък, ще посоча Константин Илиев, Васил Казанджиев 
и Лазар Николов, Иван Спасов. От чуждите – Алфред Шнитке и 
Дьорд Лигети (подч. мое).

Е. В.: Говорим за 70-те години в творчеството на Шнитке и 
лигети.

В. П.: Да, и за началото на 80-те. Имам предвид московския 
период на Шнитке, преди да замине за Германия. Музиката му ми 
разкри ново отношение към музикалната драматургия, към из-
ползването на различни музикални езици, към звука (подч. мое). А 
Лигети – сега един млад човек не може да си представи какво огромно 
впечатление предизвикаха на времето произведения като „Atmosphиres” 
и „Lontano“, използването на микрополифония (подч. мое). Всичко 
това беше изключителна школа за самообучение.

1.2. Камерната музика и хоровите творби като 
творческа лаборатория5

Сред първите произведения на Владимир Панчев са Пар-
тита за две цигулки (1977 – 1978) и „Българска китка“(1979) за 

� Вълчинова-чендова, Елисавета, Албена Найденова. Цит. съч., с. 37 – 44.
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брас-квинтет. В тях преобладава импровизационност, из-
градена на мотивно-вариантни принципи, характерни за 
коленните структури в традицията на виртуозния фолкло-
рен инструментализъм в българската музика. Партитата е 
шеговита реплика към фолклорния образец с използване на ква-
зицитатност, постигната чрез импровизационни моменти и ме-
лодико-формулни асоциации. Бравурната, искряща със своята 
виртуозност пиеса, вече повече от три десетилетия се изпълнява 
като ефектен бисов репертоар.

В отношението към различните характеристики на зву-
ка и неговото по-нататъшно пространствено разгръщане 
Панчев намира оригинални решения. В произведения като 
„Импулси“ № 1 (1981) за кларинет, пиано и ударни, Поема 
за виолончело и камерен оркестър (1979), Соната за клари-
нет и пиано (1971), „Импулси“ ІІ (1981) за дванайсет инструмен-
та (три квартета), „Игри“ (1981) – шест пиеси за виолончело и 
пиано, композиторът използва сериална и алеаторна техника, 
както и богато тембровo разнообразие, като реализира идеята за 
строго очертано драматургично поле, в което звукът има основна 
динамична функция.

В песните на фолклорна основа Владимир Панчев, екс-
периментирайки, формира характерни стилистични белези 
на своя композиционен език. Използвайки различни поли-
фонични похвати в песни като „Димитрице, младо булче“ 
за смесен камерен хор (1983) и „обложил се Богдан“ за жен-
ски народен хор, соло и трио (1984) авторът изгражда мно-
гопластова звукова фактура. В „Хайдушка глава“ за женски 
хор (1972) и в „Шопски триптих“ за мъжки хор (1975) преоб-
ладават алеаторните моменти. B „Излел е Делю хайдутин“ 
за народен хор (1980) композиторът търси идеи от фолклор-
ната инструментална импровизация. особено интересна е 
метроритмичната организация на споменатите творби. Яркa 
и ефектна, песента „Ружо, Ружо” е отличена с втора награ-
да на конкурса за хорова музика в ланголен (1979). Много 
от песните на Панчев са представителен репертоар, с който 
български хорови състави завоюват най-престижни награди 
на международната сцена.

Е. В.: Приемаш ли камерната и хоровата музика за своя 
творческа лаборатория? 

В. П.: Може да се каже по отношение на търсенето на нови ав-
торски идеи и композиционно-технологичната им реализация.
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Е. В.: Какво е отношението ти към ранните ти творби?
В. П.: Разбира се, сега не всичко от тях харесвам – например 

Партитата за две цигулки, независимо от репертоарния ѝ успех, 
който е важен за всеки композитор, но сега мисленето ми е друго. 
В творчеството ми до 90-те години има произведения, които много 
ценя, като например „In memoriam“, посветен на трийсетгодишни-
ната от смъртта на баща ми, или цикъла „Лунни песни” – кантата 
за сопран, флейта, виола, арфа и пиано по стихове на японски и корей-
ски поети, написана по същото време, през 1982.

Е. В.: Почти всички твои творби са създадени за определени 
изпълнители. това помага ли ти като композитор?

В. П.: Наистина над много от произведенията съм работил с 
мисълта за възможностите на определени изпълнители. Това е мно-
го важно за твореца, а в някои случаи самите музиканти подсказват 
неща, които авторът развива. Така например Сонатата за кларинет 
и пиано – един от първите ми опуси, посветих на кларинетиста Сава 
Димитров, когото познавах от малък (той беше ученик и после колега 
на баща ми) и пианистката Люба Енчева, чийто ученик бях самият 
аз. „Импулси“ І са написани специално за софийското Трио за съвре-
менна музика. Сега във Виена пиша преди всичко за камерни ансамбли 
от най-елитни изпълнители.

Е. В.: До каква степен използването на различни техни-
ки беше един вид творческа игра?

В. П.: Не зная дали е игра, но чрез тях изработих усета 
си за музикалната фактура. Използвах ги много избирателно 
във връзка с конкретния замисъл на творбите (подч. мое). На-
пример „Импулси“ ІІ за дванайсет инструмента са реализирани със 
строгa сериалнa техника. Може да се каже, че повечето от ранни-
те ми творби са сериални, други са атонални и сонористични 
(подч. мое). Всички те обаче са твърде различни. Стремежът ми е 
бил да усетя сложната многоцветна звукова фактура, възмож-
ностите за нейните пространствени трансформации, а това е 
подход, в който определящо е въображението на автора. Така 
техниката първоначално провокира замисъла, за да се подчи-
ни впоследствие на неговата цялостност. В оркестровите ми 
творби използвам вече проверени от мен музикални техники. 
Например пространственото разгръщане на звука в началото 
на „Импулси“ І и “In memoriam“ (подч. мое).

Технологично произведенията ми, особено оркестровите от 80-
те години, са опората, върху която сега градя новите си идеи. Tе са 
много важен етап в творчеството ми. Във Виена със съставите за 
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нова музика се опитвам да постигна точния, изчистения, кристал-
ния образ на звука, който е не по-малко богат и съдържателен от 
този на големия оркестър. Освен това творбите от българския ми 
период са написани до четиридесет и втората ми годишнина, след 
това е нормално да настъпи житейска равносметка.

Пример 1. Владимир Панчев - “In memoriam“ 
за симфоничен оркестър
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1.3. Предизвикателството на жанра симфония 
и на големия оркестър�

Работата с големия оркестър като че ли идва по-късно при 
Владимир Панчев. В актуализацията на жанра симфония през 
последните десетилетия на ХХ век композиторът вижда нови 
възможности за моделиране на звуковата материя чрез драма-
тургично пластово развитие и богато нюансирано цветово дви-
жение. особено му допадат търсенията на автори като Хелмут 
лахенман с неговите „плуващи“ темброви движения, които ту се 
събират, ту разпръскват формата в пространството; като Едисон 
Денисов или като Дьорд лигети с техните индивидуални идеи 
за търсене на извънмузикалното, на надбитийното. тези нагласи 
особено силно проличават в публикувания разговор на Влади-
мир Панчев с Карлхайнц Щокхаузен7.

През 80-те години композиторът пише няколко оркестрови 
произведения. Hай-ярките от тях са: “In memoriam“ (1982) за голям 
симфоничен оркестър, концертите за флейта (1981), за фагот (1988) 
и за кларинет (1990). Изпълнявани са няколкократно. Професио-
налната критика приема творбите оживено дискусионно. такава е 
съдбата и на другите му оркестрови произведения като Поема за 
виолончело и оркестър (1979), Десет концертни пиеси (1982).

Е. В.: Характерен композиционен прийом в „In memo-
riam“ е използването на еднотемброви кластърни петна, 
които изграждат „пластова полифония”, следователно 
най-малкият интервал е секундата8.

В. П.: Това е точно така. Чрез секундовата интервалова 
формула изграждам и моделирам музикалната материя, 
като я разгръщам пластово-стъпаловидно. Така се полу-
чава строго организираната темброва „пластова полифо-
ния”, която драматургически осмисля времепротичането 
на композицията, като се създава усещането за „гигантски 
едноглас“, за който вече стана дума (подч. мое). Този прийом 
използвам и сега. В него виждам много творческа перспектива.

6  Пак там, с. 45 – 51.
7 Карлхайнц Щокхаузен за своята музика. Разговор на композитора Влади-
мир Панчев с маестрото. [Редактор и бележки: Елисавета Вълчинова-Чен-
дова]. – В: Българско музикознание, 2004, № 3, с. 80 – 85.
8 Дичева, Валентина. Идеи от фолклора и извън него. – В: Българска 
музика, 1987, № 3, с. 19 – 21.
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Е. В.: Постигането на действена музикална драматургия 
чрез големия оркестров апарат, която е освободена от му-
зикален тематизъм в класическия смисъл на понятието, се 
оказa истинско предизвикателство за слушателя. С тези про-
изведения разчупваш изградени слухови представи, предла-
гаш нови звукови и драматургични решения. 

Така например в “In memoriam“ цялата звукова картина е изтъ-
кана от оплаквателните мотиви, екстрахирани от старинни фолк-
лорни мелодически пластове, отличаващи се с пестелива орнаментика, 
които постепенно се разпръскват в пространството. Валентина Диче-
ва го характеризира като ветрилообразно движение. Вижда се и графич-
но в партитурата (вж. и пример 2.1, 2).

   Пример 2.1. Владимир Панчев – “Konzert für Flöte und Orchester“, с. 69
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   Пример 2.2. Владимир Панчев – “Konzert für Flöte und Orchester“, с. 70

В. П.: Мисля, че точно в “In memoriam“ постигнах всичко, 
към което се стремях тогава. Оценките за произведението ми бяха 
интересни и много важни. Още повече, че то е изпълнявано много-
кратно. Премиерата беше в Русе с диригент Георги Димитров. На 
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форума „Нова българска музика” беше изпълнено от оркестъра на 
Софийската опера с диригент Димитър Манолов. Свирено е и e за-
писано от Симфоничния оркестър на Българското национално радио 
с диригент Георги Нотев. Някои колеги възприемаха композициите 
ми напълно безрезервно. Други много ме критикуваха за дължините 
им. Усещането за време е много сложно нещо. Това е пред-
ставата на композитора за драматургия, изградена в зву-
ковото пространство, за силата на духовната енергия, ко-
ято е вложена в тях. Чувството за време не може да бъде 
регулирано отвън. То е вътре в твореца (подч. мое). В “In 
memoriam“ дължината отговаря на мащаба на моето изживява-
не, което превръща конкретния образ на баща ми в обобщен об-
раз на духовното човешко богатство, или казано по друг начин, 
това е идеята за живота, смъртта и прераждането.

Е. В.: Десет концертни пиеси за оркестър бяха изпълнени 
под диригентството на Добрин Петков на 20 април 1983 година в 
Пловдив. те са по-различни от „In memoriam“. В тях е търсен 
блясъкът на концертността, реализирана чрез контрастна, 
свободна атонална музика. усещам допирни точки с Константин 
Илиев и лазар Николов. Спомням си, че звуча на концерт заедно 
със Симфония № 1 на лазар Николов и направи силно впечат-
ление.

В. П.: Тези допирни точки съществуват. Концертните пиеси 
са мислени в този план на виртуозност. Подобни са и инструмен-
талните ми концерти, това е друга насока, която е характерна и за 
някои мои камерни пиеси. По-различен е Kонцертът за флейта, той 
е близък до “In memoriam“, неслучайно е завършен една година по-
рано, през 1981: oбщи са идеите за монологична и диалогична 
игра, за организацията на звуковото пространство, както 
и някои от използваните техники (подч. мое). Естествено в 
Концерта не може да се говори за „гигантски едноглас“, но в музикал-
нотехнологично отношение мисленето за многобагреността  на звука 
и вертикала са същите.

Е. В.: Независимо че звуковите петна са най-характерните 
за тези произведения и те изграждат драматургичната им гра-
фика, и в „Импулси“ I, и в инструменталните концерти изпол-
зваш серийна техника.

В. П.: Тя ми е необходима, за да развия музикалния матери-
ал. Подчинена е на сонористичния замисъл на произведенията и 
особено на използването на еднотемброви кластъри и тяхното 
съпоставяне (подч. мое), за което стана дума (вж. пример 3).
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       Пример 3. Владимир Панчев – “Konzert für Klarinette und Orchester”
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1.4. С мисълта за съвременната музикална сцена9

Интересът към музикалната сцена органично се свързва с 
реализацията на Владимир Панчев в другите музикални жанро-
ве. И тук композиторът остава верен на своя избор по отношение 
на разбирането на съвременната музика като Нова музика.

обръща се към класически, психологически натоварени 
либрета.

В. П.: Музикалната сцена е едно от предизвикателствата за 
новата музика на ХХ век като драматургия, като музикален език, 
въобще като преосмисляне на музикалната театралност и връзка-
та ѝ с музиката в контекста на достиженията на съвременния те-
атър. Балетът „Цветята на малката Ида” (1983) по Ханс Кристиан 
Андерсен (либретото е на Трайко Трайков) е съобразен с детската 
аудитория и в този смисъл стои встрани от търсенията ми в избро-
ените посоки.

Е. В.: Премиерата на балета на сцената на Варненската опе-
ра през 1984 година беше много успешна. За съжаление, както 
много сценични реализации, сега не се играе. В балета си разли-
чен, използваш ярък мелодичен материал.

В. П.: Това е естествено. Аз съм търсещ музикант и мога да 
пиша в различна стилистика. За мен особено важна беше първата ми 
опера „Суматоха”. Писах я още през 1979 година, много запален от 
едноименната пиеса на Йордан Радичков, по която той сам направи 
либрето. Радичков много ми помагаше, контактът ни беше много 
плодотворен и мисля, че операта се получи. Идеята беше Констан-
тин Илиев да я постави в Пловдив, защото в Благоевградската камер-
на опера съставът беше малък. Но творбата нямаше късмет. Веро-
ятно сега трябва да я преработя.

Е. В.: А втората опера „Кал”?
В. П.: Това е едноактна психологическа музикална драма, камер-

на като драматургия, независимо че използвам голям оркестър. На-
писах „Кал” през 1983 година по едноименния разказ на Елин Пелин. 
Имах идеи за поставяне, но сега си мисля, че още не ѝ е дошло времето. 
Вероятно ще направя опит да я представя във Виена като камерен 
експериментален музикален театър, както е замислена. В нея 
например има фолклор, но не като цитат, а като пародия на 
чалгаджийска свирня (подч. мое).

9 Вълчинова-чендова, Елисавета, Албена Найденова. Цит. съч., с. 51 – 54.
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Е. В.: третата ти опера е „Дом с мезанином” (1986) по Антон 
Чехов. Въпреки договореностите и тя не е сценично реализира-
на.

В. П.: На българската музикална сцена трудно се изпълняваха 
експериментални произведения. Или, ако ги поставяха, то беше едва 
ли не само премиерно. Спомням си оперите „Игра” и „Златната риб-
ка” на Димитър Христов, „Омагьосаният” от Божидар Спасов. Аз 
нямах шанса да видя произведенията си реализирани на сцена. Но ин-
тересът ми към съвременния експериментален музикален театър 
продължава, определено мисля и в тази посока.

2. ТВОрчЕСТВО СлЕД 1990 ИлИ ПрЕВКлЮчВАНЕТО 
КЪм НОВИ мЕТАЗВУКОВИ ПОСлАНИЯ10

Първото произведение, което Владимир Панчев пише във 
Виена, е едночастното трио за флейта, цигулка и виолончело 
(1992) и е посветено на “Ensemble Schulz”, но прозвучава за пър-
ви път в Германия през 2004. Както споделя авторът: тримата 
братя от виенската музикална династия Шулц, към която прина-
длежат тези големи изпълнители – Волфганг Шулц (соло флейтист 
на Виенската филхармония), Герхард Шулц (втора цигулка на про-
чутия „Албан Берг квартет” и Валтер Шулц (водач на виолончело-
вата група във Виенския симфоничен оркестър и член на известното 
„Хайдн Трио”), не успяха да осъществят премиера, поради голямата 
им натовареност в основните изпълнителски формации. Всъщност 
ансамбълът преустанови съвместните си концерти точно в година-
та, когато завърших Триото. Премиерата му се състоя по-късно – 
през 1994 година, в Германия – Петерсберг, в близост до Хале, където 
всяка година се провежда фестивал на съвременната музика, тогава 
под ръководството на композитора и диригента Томас Мюлер 11. 

триото е изградено върху „широк обхват от „игрови стра-
тегии”, оформящи звуково пространство, в което има линеарна 
изчистеност (пример 4), близка до някои от хоровите му партиту-
ри (например „Светии Великомученици” за смесен хор, пример 
5), писани в България”��.

10 Пак там. Диалози Албена Найденова – Владимир Панчев, с. 61 – 125.
�� Пак там, с. 61.
�� Пак там, с. 61.
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Пример 4. Владимир Панчев – 
Трио за флейта, цигулка и виолончело
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Пример 5. Владимир Панчев – „Светии Великомученици“ 
за смесен хор
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Както посочва самият композитор, трудно е да се определи 
в кое произведение стана превключване от стария метод на компози-
ране към нов, вече като плод на натрупване на музикантски опит в 
друга културна среда, каквато предлага Виена с нейния пъстър музи-
кален живот особено в областта на съвременната музика��.

Контактите с водещи имена в музикалната култура на Авс-
трия като композиторите Фридрих Церха и неговата съпруга 
Гертрауд Церха, Дитер Кауфман, Ерих урбанер, Бет Фурер, Георг 
Фридрих Хаас, Кристиан офенбауер, Герт Кюр, Карлхайнц Есл, 
малко по-късно – Мишел Жарел и Паул Валтер Фюрст, със све-
товноизвестни личности в съвременната музика като Пиер Булез, 
Дьорд лигети, лучано Берио, Роман Хаубенщок-Рамати, Хелмут 
лахенман и други откриват нов хоризонт пред творческото съзна-
ние на Владимир Панчев. Към това се добавя и запознаването с 
индийската култура и метода на йога и медитация. той активно 
се приобщава към последователите на Шри Матаджи Нирмала 
Деви и нейния уникален метод, същевременно достъпен, безопасен и 
ефективен за активизиране на фината енергия, намираща се в сакрал-
ната кост в началото на гръбначния стълб, наречена в Индия Кун-
далини. Според създадения от Шри Матаджи Нирмала Деви метод 
тази деликатна енергия, известна от древността на занимаващите 
се с медитация, може да бъде събудена спонтанно на масово ниво и да 
допринесе огромна полза на човечеството като цяло в по-нататъшна-
та му еволюция”… Аз самият мога да кажа, че това влияние върху 
процеса на моето композиране се оказа много плодотворно. Някак си 
започнах да композирам с голяма лекота 14.

тази духовна осъзната приобщеност е един от ключовете за 
доближаване до авторовите идеи и тяхната сакралност, а оттам и 
до избора на изпълнителски състав и на музикален език. 

Неслучайно още през 1993 се обръща към текстове от Биб-
лията – „Сътворението”, и мелодии на Петър Дънов. Кантатата 
“Die Erschaffung des neuen Adam. Danov – Lieder” („Сътворението 
на Новия Адам. Песни на Дънов”) (1993 – 1994) е написана за два 
женски гласа и 19 инструмента върху текстове от Библията – „Съ-
творението”.  творбата е написана като поръчка на ансамбъла 
“Klangforum Wien” за фестивала „ Hörgänge” във Виена. Изпълне-
на е от певиците Надя Клинчарова и Албена Найденова с ансам-
бъла “Klangforum Wien” на сцената на Виенския Кonzerthaus.

обръщането към песните на Петър Дънов е опит на ком-
позитора Владимир Панчев да се докосне до тяхната дълбока 

�� Пак там, с. 63.
�� Пак там, с. 65.
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духовност, изразена в несложните изчистени мелодии. Връзката 
между тези мелодии и библейския текст е свързана с отношение-
то на Дънов към Библията – „Сътворението”, известно е, че всяка 
от песните във връзка с неговата концепция започва от определен тон 
и в тоналност, а думите, смислово натоварени като „ден”, „Бог”, „и 
рече Бог”, са замислени върху строго определени височини на звука, ко-
ито усетих, че не трябва да променям по хоризонтал и по вертикал. 
Двата женски гласа фиксират звуковисочинната цялост. Получава се 
един вид метазвукова картина (подч. мое), търсена от Дънов и 
запазена от мен в партитурата��.

За да постигне метазвуковата картина, която в контекста 
на авторовите идеи ще определя като метазвуково послание – 
ключов термин при разглеждането на творчеството на Вла-
димир Панчев в този текст, в “Die Erschaffung des neuen Adam. 
Danov – Lieder” композиторът запазва класическите принципи на 
бароковата кантата, имитация на хор и на солиращи гласове и 
инструментален съпровод, оркестрова звучност в контрастна ди-
намика (например оркестровата звучност в динамика pianissimo, 
обграждаща думата AUM, Aмин, в края на кодата, когато в инс-
трументалната звучност се включват бъкел гонгове и солови но-
мера – ария с инструментален съпровод (ден пети, гласове със 
солиращи флейти)16 (пример 6).

отношението към музикалния материал донякъде напом-
ня фолклорните „Напеви” или инструменталните опуси, в които 
„играта” с музикалния материал, деструктурирането на отде-
лни малки части, един вид фасетъчна игра, изгражда нови 
звукови комплекси. Важна е идеята, тя определя и характера на 
звуковото пространство. Подобен подход откриваме и в „Коле-
да”, на която ще се спра специално.

“Projekt Wiener Walzer” („Проект виенски валс”) (1996) за 
три квартета и ударни, изпълнен от ансамбъла за съвременна му-
зика “die reihe” под диригентството на Йоханес Калицке, който 
дирижира и премиерата на Песните, носи друг вид метапослание. 
И ако при “Die Erschaffung des neuen Adam. Danov – Lieder” му-
зикалният материал следва звуковия ритуал по думите на Влади-
мир Панчев17, при “Projekt Wiener Walzer” изходният материал са 
няколко цитата от валсове на Йохан Щраус-син и Франц лехар. В 
подбора на цитатния комплекс “Wo die Zitronen blühen” – един от 
късните Щраусови валсове, има функцията на „скелет на компо-

15  Пак там, с. 69.
16  Пак там, с. 69.
17 Пак там, с. 71.
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зицията”. Както посочва авторът, валсовете се явяват като матрица 
в музикалното пространство, след което изчезват, стопяват се, а пос-
ле се връщат отново, вече в други комплекси и техните комбинации18.

В “Projekt Wiener Walzer” Владимир Панчев отново, подоб-
но на хоровите му партитури върху фолклорни цитати, изграж-
да поликомплекси. За този свой метод във връзка с този проект 

18 Пак там, с. 71.

Пример 6. Владимир Панчев – 
“Die Erschaffung des neuen Adam. Danov – Lieder”
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той посочва, че в определени моменти от протичането на форма-
та поликомплексите се разпадат и минават в друго измерение, като 
се чува само ритмическо движение, не и интонационно или обрат-
ното – остава аморфен аритмичен блок, а тоналността „блуждае”, 
просветва и прониква в друга19.

Виенската тема, отношението към виенската класика про-
дъл-жава в клавирния квинтет “In memoriam Franz Schubert” 
(1997), като поръчка на ансамбъл “On Line-Vienna”20. търсенето на 
метазвукови послания в квинтета е аргументирано от извънмузи-
кални впечатления от живота на Шуберт, породени от почти не-
известни факти от неговия живот, и особено от надрегионалното 
му отношение към фолклора. Панчев търси обобщена сонорна 
звучност, в която вплита и мотиви от българския фолклор, като 
единственият цитат от Франц Шуберт е тема от втората част на 
до мажорния Струнен квинтет с две виолончела, която е в ми ма-
жор. Изборът на тематичен материал е дълбоко аргументиран 
– още в предкласиката, например при Йохан Себастиан Бах E dur е 
тоналността на отделянето на душата от тялото – една просвет-
лена трагичност, която открих и за себе си в тази тоналност и спе-
циално в този цитат. Може би ми въздейства и фактът, че Шуберт 
завършва Квинтета през последните месеци на живота си. Работата 
върху Квинтета се превърна в по-нататъшна инспирация за темата 
„живот и смърт”��.

Същевременно Владимир Панчев изгражда, подобно на 
оркестровата “In memoriam”, „микрополифонична” или „микроин-
тервална” фактура (в смисъла, който влага лигети). Според него 
чрез моделираната звучност на микрополифонията на фол-
клорна основа и Шубертовия цитат се постига размиване на 
границите на регионалното, усещането се подсилва и от пар-
тията на пианото, изградена върху откъслечни тонови комплек-
си от Шубертовия цитат в различни регистри на инструмента��.

Клавирният квинтет “In memoriam Franz Schubert” има осо-
бено място, по отношение на търсените метазвукови послания 
(пример 7), той е своеобразен преход между “Die Erschaffung des 
neuen Adam. Danov – Lieder” –  камбанната имитация на финала 
в края на Квинтета напомня бъкел гонговете в “Die Erschaffung 
des neuen Adam. Danov – Lieder” (пример 8), и следващото про-

19  Пак там, с. 71.
20 Пак там, с. 73. Премиерата е във Велс, а във Виена е на 19 октомври 1997, 
в навечерието на годишнината от смъртта на Шуберт, в неговата родна 
къща.
�� Пак там, с. 73.
�� Пак там, с. 73.
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Пример 7. Владимир Панчев – “In memoriam Franz Schubert”
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Пример 8. Владимир Панчев –
“Die Erschaffung des neuen Adam. Danov – Lieder”

изведение – Квартетът за цигулка, кларинет, саксофон и пиано 
“Hommage á Denisov”(1996 – 1997), който може да се характери-
зира като аналогичен звуков медиум23 (пример 9).

�� Пак там, с. 75. Квартетът е започнат през 1996, за Вебернов състав (Квар-
тет от Антон Веберн, 1930) – цигулка, кларинет, саксофон и пиано, по 
поръчка на ансамбъл Wiener Collage под ръководството на Ренé Стар. 
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Пример 9. Владимир Панчев – “Hommage á Denisov”

По време на работата над партитурата  пристига вестта за смъртта на 
Едисон Денисов, големият теоретик и музикант, близък на семейството 
на Владимир Панчев. Заглавието на квартета е подсказано от Ренé Стар 
– “Hommage á Denisov” . 
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Квартетът “Hommage á Denisov”е изграден върху контрас-
тни части, във всяка е използван родопски фолклор, като само в 
четвъртата част е цитиран „руски интонационен блок” – камбан-
ният звън „FIS – C” от „Хованщина” на Mодест Мусоргски. За 
композитора връзката между родопския фолклор и „руската камба-
на” изкристализира на фона на рязката деформация на чертите на 
тематизма, който в края се редуцира до тритонусов интервал, оста-
ващ остинатно да звучи до края на произведението. Това е въпросът в 
края на първо действие на „Ховащина”: накъде?... защо?... Отговорът 
при мен идва в последните тактове на “Hommage” в „изсмиването” 
в мундщука на B кларинета и соло цигулката, който завършва дейс-
твието: приемам всичко като Божествена игра на сцената на живота 
и смъртта, която за нас, хората, може да има и трагичен привкус, но 
си остава Божествена, независеща от нас. Едисон Василевич умееше в 
произведенията си да разкрие всички аспекти на тази игра��.

Произведението се включва в проекта от 16 квартета за 
различни инструменти. Проектът може да бъде посочен като 
централен за творчеството на Владимир Панчев до този момент. 
Неслучайно през 2011 година Панчев издава диск със 7 от 16-те 
квартета и „Песни на моите деди” за глас и лайв електроника 
(2010) като епилог. Както бе посочено, като нов авторски постмо-
дерен проект, озаглавен „Песни и свирни на моите предци”, про-
изведенията имат нов живот, осмислени от новата цикличност.

16-те квартета са написани през периода 1998 – 2000 за раз-
лични концерти на ансамбъл Wiener Collage и по поръчка на Ренé 
Стар��, не последователно, в този смисъл цикълът е без начало и 
без край. Съставът им е разнообразен. Има три струнни кварте-
та: Квартет № 2 е класически струнен квартет – две цигулки, ви-
ола и виолончело; Квартет № 6 е за цигулка, виола, виолончело 
и контрабас; Квартет № 16 е за две цигулки, виола и контрабас. 
Два духови квартета: Квартет № 3 е за флейта, обой, баскларинет 
и валдхорна; № 7 – за Es кларинет, тромпет, валдхорна и туба. 
Квартет № 1 е за цигулка, флейти, кларинети и акордеон. Квар-
тет № 8 е за саксофон, акордеон, контрабас и ударни. Квартет № 9 
е за струнно трио с тромпет. Квартет № 13 е за цигулка, тромпет, 
акордеон и туба.

Квартетите могат да се изпълняват поотделно или като ци-
къл с времетраене повече от два часа. По отношение на циклич-
ността, Владимир Панчев я провежда в избора на тематизма и 

�� Пак там, с. 75, 77.
�� Ансамбълът Wiener Collage e създаден през 1987, от 1996 Владимир 
Панчев е в активно сътрудничество със състава, от 1998 е негов вицепре-
зидент.
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музикалната фактура – квартетите са контрастни в рамките на 
цикъла и този контраст обединява цикъла. Както споделя ав-
торът, замисълът е първият да бъде фарс, гротеска, подобен на 
въртележка; вторият – бавно адажио; третият – виртуозен етюд 
стакато; четвъртият е само за нисък щрайх и акордеон, много ба-
вен. Седмият е виртуозна, искряща шега за духови инструменти 
с бързи смени на мотиви, с многократни вътрешни темпови от-
клонения. осмият квартет е написан върху български църковни 
напеви, като в него, и за първи път в тази цикличност, са вклю-
чени ударни инструменти – там-там, гонг, чинели, глокеншпил, 
които имат камбанна функция. Деветият е музикална хумореска 
върху полка на Йозеф ланер, като полката придобива „деструк-
тивни черти”, размества се, става метрически и мелодически 
нестабилна. ту като фон, ту като основен тематичен материал се 
появяват и раздвижени звукови клъстери в дванайсетия квартет 
за пиколо, акордеон, цигулка и контрабас, а в свободното от тях 
пространство се проектира неравноделна фолклорна инструмен-
тална мелодийка от Salzkammergut – регион Залцбург в Австрия. 
Бях много удивен, когато открих, че в австрийския фолклор, където 
всичко музикално е симетрично и изчистено, има и метроритмичес-
ка неравноделност...26.

Тъй като технически е трудно да бъдат реализирани в 
един концерт, всеки път се оформя един вид „подцикъл”, 
който авторът подбира в зависимост от наличните инстру-
менти: в Лисабон бяха изпълнени № 14 и № 15; в голямата филхармо-
нична зала в Кьолн – № 5, № 11 и № 13 (2000); в клуба „Порги и Бес” във 
Виена през 2001 – № 2, съчетан с друго произведение, което е за стру-
нен секстет с подзаглавие „Мантри” (1995), където самите щрай-
хисти (Koehne Quartett и изпълнители от ансамбъла “Klangforum 
Wien”) изпяват мантрата „Гуру Стути” на санскритски27.

Разнообразието е търсено и по отношение на музикалните 
форми. В първия и третия квартет формата е отворена, „разпръс-
ната”, в петия пък асиметричните темпови контрасти определят 
формообразуването – контрастно са съпоставени бавни оплаквател-
ни мотиви от българския фолклор с австрийски лендлери. Шестият 
квартет кореспондира по форма с втория. Петнайсетият е perрetuum 
mobile с рондална форма върху български теми. Шестнайсетият е 
силно разтеглен във времето и също носи белези на рондалност28. 

26 Пак там, с. 81.
27 Пак там, с. 83.
28 Пак там, с. 81.
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Интересът към звука и звуковите комплекси, постигнати 
чрез възможностите на различни ансамблови съчетания на му-
зиканти от Wiener Collage, намира реализация в концертите за 
контрабас, флейта, тромбон и тромпет със солисти флейтиста 
Гюнтер Федерсел, тромбониста Ян Бусфилд, тромпетиста Мар-
тин Ангерер и контрабасиста Михаел Зайфрид. При всички от 
тях са използвани максимално възможностите на отделните 
инструменти. от гледна точка на постигнатите звукови съчета-
ния Концертът за контрабас (2001 – 2002) например е написан 
за Шьонбергов ансамбъл („Серенада” оп. 24) от два кларинета, 
китара, мандолина, цигулка, виола, виолончело и добавено пи-
ано. Партитурите са много интересни за анализ от гледна точка 
на изключителната авторска фантазия по отношение на техно-
логичните възможности на отделните инструменти – тема, която 
може да бъде проследена в развитие в творчеството му. Но в слу-
чая ни интересуват звуковите метапослания.

В концерта за контрабас е постигнат хетерофонен „образ” на 
старинните мелодии – „написан е върху стари църковни песно-
пения. Напевите се преплитат полимодално, като тоновете им се 
разпределят вертикално, изтъкавайки многоцветен звуков килим, 
хетерофонен „образ” на старинните мелодии29. 

В Концерта за тромпет (2002 – 2003) квазицитат от българ-
ския фолклор е свързан с цитат от края на Шеста симфония на 
Чайковски (към него е ориентирано симфоничното звучене). 
Развит като форма и контрастност на тематизма, концертът на-
помня на симфония-концертанте. Ансамбълът също е по-голям 
– двайсет изпълнители заедно със солиста. Солиращият тромпет 
е в С (интересен висок регистър), специално артикулиран. 

В едночастното “Notturno” (2004) за трио в състав кларинет, 
арфа и контрабас е пример за сложно обединяване на тембрите 
на тези толкова различни инструменти.

В “Movements” (2004 – 2005), написан за виенския ансам-
бъл “Reconcil” с инструменталната формация на Шьонберговия 
“Pierrot Lunaire” с добавен тромбон, чрез две различни звукови 
напластявания е постигната двуплановост на звука.

“Bosch-Mosaik I” („Бош мозайка I”) (2007) е за особена фор-
мация: два хакбрета (в буквален превод означава дъска за кълца-
не на месо, инструмент, характерен за селата в Австрия и Герма-
ния, подобен на малък цимбал поради хоризонтално опънатите 
струни), две арфи, една цитра, флейта и виола. В партията на 
хакбрета използвам различни видове палки, които правят звучност-

29 Пак там, с. 85.
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та му близка не само до тази на цимбала, но и на индийския сантур. 
Формата на “Bosch-Mozaik I” е подобна на отваряне на вмъкнати 
една в друга кутии, което води до звукова мозайка, подобна на моза-
ичността в картините на Йеронимус Бош, който е създал в ХV век 
едно, бих казал, изключително съвременно за нас творчество30.

“Bosch-Mosaik II” е за клавирно трио.
“Body Resonance” е написан за ансамбъл Cross-Nova Ensemble 

в състав цигулка (виола), кларинет, фагот и пиано, като всеки от 
инструменталистите е и добър певец. „В произведението има седем 
основни тона, които са подбрани в зависимост от гласовите възмож-
ности на изпълнителите (три мъжки и един женски)... всичко в на-
шето тяло се намира в непрекъснато движение и също произвежда шу-
мове и звуци, които ние не чуваме в ежедневието – сърдечна дейност, 
движение на кръвта и лимфата и т.н. Може да се отиде и по-дълбоко 
в това, което преди хилядолетия медитиращите мъдреци в Индия са 
забелязали и чули с вътрешния си слух: звуците и шумовете, които 
произвежда издигащата се в тялото на човека Кондалини енергия … 
всичко около нас е резонанс на Духа, който е истинският, творящ, а не 
нашето съзнание, ограничено от интелекта на собствения „Аз” 31. 

3. ЗВУКОВИ ОПОрИ 
И ЗВУКОВИ мЕТАПОСлАНИЯ – ДИАлОЗИ�2 

И при Владимир Панчев, както и при други открояващи се 
имена в новата българска музика, творили през различни десети-
летия от втората половина на ХХ век, чувството за принадлежност 
към националната традиция и същевременно към своето време е 
един от централните въпроси в търсенията по отношение на из-
работването на индивидуален авторски почерк и на достигането 
до оригинални творчески решения. това определя и избора на 
използваната стилистика и на музикалния език.

За формирането на композиторската му нагласа несъмне-
но отношение има и фактът, че за него професионалната реали-
зация сякаш е предопределена. Вглеждането в наследството се 
превръща и в особена надличностна чувствителна изостреност и 
осъзната творческа принадлежност, която можем да проследим 
по-късно в поведението му като композитор, който пред себе си 
има предизвикателството да бъде не само съвременен, но и между 
два свята, между Изтока и Запада, България и Австрия, Виена.

30 Пак там, с. 103.
�� Пак там, с. 103 – 104.
�� Пак там. Диалози Елисавета Вълчинова-Чендова – Владимир Панчев, 
с. 9 – 37.
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В. П.: …В родословното ми дърво към музиката имат особена 
слабост.

Например баба ми по майчина линия имаше много хубав глас. 
Родена е в русенското село Гагаля, после се преселва в града, научава и 
пее много градски и селски народни песни. Запалва любов към музика-
та и у майка ми, която беше основателка и дългогодишна хористка 
в „Христина Морфова” и има два златни медала за хорова дейност. 
От малък майка ми постоянно ме водеше на хорови концерти. Може 
би оттам е и слабостта ми към човешките гласове (подч. мое), 
които използвам в редица от моите произведения. А дядо ми по май-
чина линия е от интелигентен род, в който също всички пеят.

Много интересни са корените на баща ми, който е от стара, 
известна навремето търговска фамилия. Портретите на моите пра-
баба и прадядо по бащина линия – Мария и Симеон Панчеви, са в кар-
тинната галерия в София. Историята на дядо ми Владимир Панчев 
е много показателна за отношението към музиката. Въпреки че е 
много музикален, баща му го изпраща да завърши икономика и финан-
си в Германия, Лайциг, през 90-те години на ХІХ век. Естествено, изби-
ра му професия, с която да продължи семейната традиция. Но дядо ми 
не престава да се интересува активно от музика. Издръжката си дава 
за билети за концерти, среща се с Брамс на 27 януари 1895 година по 
време на концертa му в Gevandhaus в Лайпциг, където композиторът е 
свирил лично двете си кларинетни сонати с кларинетиста от Майнц 
Рихард Мюлфелд. Имахме програма с автограф, за съжаление, сега е за-
губена. Затова творчеството на Брамс има особено място в кул-
турната памет на фамилия Панчеви (подч. мое).

Баба ми Елена Панчева е родена в Тулча, тогава град на българска 
територия и също произхожда от богат търговски род. От малка 
живее в София и е възпитавана от известна дама от софийския хай-
лайф, учи в престижен руски пансион за благородни девици в Киев, в 
който музиката има водеща роля. За това, че е била много музикална 
и че много е обичала да пее, и днес много се говори. Интересното е, че 
въпреки че никога не е живяла на село, тя е обичала много народните 
песни. Имаме запазени две грамофонни плочи с четири народни 
песни, които е записала през 1906 година�� (подч. мое). Тогава вече 

�� тези записи са ценни за българската музикална култура: първо, като 
едни от най-старите запазени грамофонни плочи, които бяха любезно 
предоставени от вас като наследници и сега са дигитализирани и съхра-
нявани във фоноархива на Института за изследване на изкуствата – БАН; 
второ, те са свидетелство за отношението към градския и селския фолк-
лор на интелигентни и заможни за времето хора, за ценностното възпри-
емане на фолклора в началото на миналия век; трето (или първо), те са 
документ за музикалността на рода Панчеви. Песните са четири:
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тя е била омъжена и баща ми и леля ми са били родени… И за мен 
този факт е много интересен, развълнува ме хубавият глас на мо-
ята баба, когато го чух след реставрацията на грамофонните 
плочи (подч. мое)”��.

тази плоча ще вдъхнови композитора да напише през 2010 
един от най-интересните си опуси – „Песни на моите деди” за 
глас и лайв електроника. творбата, на която ще се спра отделно 
в текста, е включена и като епилог в нов авторски постмодерен 
проект, озаглавен „Песни и свирни на моите предци” (2011), про-
изведенията имат нов живот, осмислени от новата цикличност. А 
това въвежда и темата за автобиографичното като друг изследо-
вателски ъгъл��.

В творчеството на Владимир Панчев близостта с фолклора 
прониква от малката инструментална пиеса и хорова песен до ор-
кестровите му и музикално-сценични творби, написани в България 
до 90-те години, както и в камерно-инструменталната и вокално-ан-
самбловата му музика след 1991. отношението към фолклора засяга 
преди всичко неговия музикален език – с използваните монодий-
ни, хармонични и полифонични структури и сложни метро-
ритмични комплекси. Много характерна е хетерофонията36.

отношението на композитора към фолклора разкрива твор-
ческaта му индивидуалност, принадлежността му към традиция-
та, прочетена в контекст, в който националното и народностната 
традиция се отъждествяват в аспекта на духовното, а съвремен-

1. „Дано, Данице” – Manufactured by The Gramophone Company Limited 
and Sister Companies; Bulgarian Female Song; пяла г-жа Е. Панчева, Со-
фия; G.C. -3-13772; матр. №11651u.
2. „тамбурице, моя денгубице” – Manufactured by The Gramophone 
Company Limited and Sister Companies; Bulgarian Female Song; пяла г-жа 
Е. Панчева, София; G.C. -3-13771; матр. №11649u.
3. „Я викни, Славке, запей ми” – Manufactured by The Gramophone 
Company Limited and Sister Companies; Bulgarian Female Song; пяла г-жа 
Е. Панчева, София; G.C. -4-13030; матр. №11647u.
4. „Радке ле, конакчийке ле” – Manufactured by The Gramophone Company 
Limited and Sister Companies; Bulgarian Female Song; пяла г-жа Е. Панче-
ва, София; G.C. -4-13031; матр. №11648u. Пак там, с. 12-13.
�� Пак там, с. 11 – 13.
�� Вж. Петрова, Ангелина. Проектът „Песните на моите предци” на Вла-
димир Панчев и неговият поглед върху естетиката на интеркултурния 
диалог България – Австрия след 1990. Доклад. – В: Международна научна 
конференция „Интеркултурни контексти – съвременни композитори в Авс-
трия и в България”. София, СБК, 8 ноември 2011.
36 Вижданията му на тази тема са публикувани и на страниците на списа-
ние „Българска музика“. Вж. Панчев, Владимир. Народна песен и съвре-
менна композиция. – В: Българска музика, 1988, № 2, с. 33 – 34.
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ността се превръща в пресечната точка, в която изкуството като че 
ли изживява своето собствено (земно) време в неразривна връзка с 
вечността като резултат от неповторимостта на творческия акт37.

В музиката на Владимир Панчев от 70-те и 80-те години 
фолклорът като че ли се превръща в начин на мислене, на 
отношение към света. А хетерофонията, т.е. влечението към 
вертикала, постигнат чрез едновременното провеждане на 
няколко варианта на една и съща народна мелодия, става 
характерен белег на музикалния му език.

Ще цитирам Нева Кръстева, която, говорейки за „хетеро-
фонното от българския период” на Владимир Панчев, изтъква, 
че то е с „много фолклорни влияния”, разбирано е „като при-
родно-стихийно, свободно възникващо и изчакващо”. Според 
Кръстева някои от тези творби са дори „прекалено „барокови”, 
богати на багри и преливащи в големи дължини и пространства: 
“In memoriam”, „Надсвирване”, „Напеви”38.

Ще цитирам и написаното в книгата на проф. д-р Анда Па-
лиева “Homo musicus между Балканите и Европа”39.

В главата “Homo musicus” между глобалните тенденции и 
националните традиции (посоки и прояви при българския му-
зикален авангард) авторката, аргументирайки тезата за „рефлек-
сията на националните идиоми” и перспективността на синте-
за между елементите на старинното православно песнопение и 
съвременната композиторска лексика, се спира и на ораторията 
на Владимир Панчев „Древнобългарски видения” (1977), както 
и на Поемата за виолончело и камерен оркестър: „така съхра-
нените в националната генетична памет представи за културни-
те традиции от миналото, древните интонационни символи се 
поднасят „в превод” на авангардния съвременен композиторски 
език. И полистилистиката на отделната творба добива историко-
културно значение, превръща се в художествена саморефлексия 
на самата национална култура. Докосването до инвариантите 
(фолклорна песен, църковен напев) провокира през следващите 
десетилетия разнообразни творчески търсения, чиито резултати 

37 Вж. по-подробно: Вълчинова-чендова, Елисавета. Пътят към фолкло-
ра – възможен път на търсене на творческа идентичност (за някои жан-
рови особености в съвременната българска музика). – В: Националната 
идея в европейското музикално творчество през ХХ век. София: Фондация 
„Панчо Владигеров“, 2004, с. 24 –25, 103 – 104.
38 Кръстева, Нева. Хетерофонията на Владимир Панчев. – В: Българско 
музикознание, 1999, № 2, с. 74. (Публикувано и в Кръстева, Нева. Музи-
калнотеоретични изследвания. т. ІІІ. София, 2003, с. 303.)
39 Палиева, Анда. Homo musicus между Балканите и Европа. София: 
Марс, 2006.
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чертаят две полярни насоки. Първата води до кристализиране на 
фолклорната константна в иновационна организация на форма-
та, звуковото пространство, музикалното време – при Владимир 
Панчев, Руси търмъков, Виктор Чучков и други”40.

А във връзка с проблема за сакралното като парадигма на 
духовността, като порив към вливане в сферите на универсалната 
духовност, Анда Палиева посочва началото на този процес в бъл-
гарската музика през 70-те години на ХХ век. Сред споменатите 
автори, които „заговорват за една нова духовност”, „при това в 
партитури с „авангарден” музикален език, разкриващи потенци-
ал на националната културна традиция и нейната приобщеност 
към европейската култура, със старите ѝ традиции и съвременни 
тенденции” е и Владимир Панчев заедно с творци като Констан-
тин Илиев, Георги Минчев, Васил Казанджиев, Симеон Пирон-
ков, Божидар Спасов, Емил табаков и други��. 

В разработката на Ангелина Петрова „Рефлексии върху му-
зикалния звук и време в български композитори от 90-те години 
на ХХ век (Божидар Спасов, Симеон Пиронков-младши, Влади-
мир Панчев). Интеркултурност и идентичност” отново фолклор-
ното в творчеството на Владимир Панчев е разгледано в контек-
ста на неговата поетика – „Поетиката на Владимир Панчев: мно-
гогласът като космическо цяло“��.

За самия композитор „ХХІ век е векът на ярката индивиду-
алност, но същевременно и на събуждането на традициите, които 
за мен не са само фолклорът, но и музикалното наследство, което 
ни оставиха българските класици Панчо Владигеров, любомир 
Пипков, Марин Големинов…”��.

Е. В.: Говорейки за произведенията на българските компо-
зитори, които те формират като композитор, ти изтъкна редом с 
избора на нов музикален език отношението към българския 
фолклор. За теб това се оказва определящо творческо решение. 
Как стигна до него?

В. П.: Не е лесно да се отговори еднозначно, защото в творчест-
вото на Лазар Николов няма фолклор, а го възприемам като един от 
моите учители. Като че ли всеки автор несъзнателно, но и съзна-

40 Пак там, с. 83.
�� Пак там, с. 87 – 88.
�� Петрова, Ангелина. Рефлексии върху музикалния звук и време в бъл-
гарски композитори от 90-те години на ХХ век. (Божидар Спасов, Симе-
он Пиронков-младши, Владимир Панчев). Интеркултурност и идентич-
ност. София, ИИИзк, 2011. Ръкопис. 
�� Вълчинова-чендова, Елисавета, Албена Найденова. Цит. съч., с. 97.
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телно, се стреми да се доближи до естетиката и стилистиката, до 
музикалния език на близки на нагласата му, на мисленето му, на 
представите му за музика ярки композитори дори когато те са раз-
лични помежду си. Това е особена необходимост да се подчиниш 
на вътрешните си тежнения и така да се приобщиш към орби-
тите на определени творчески идеи и технологични реализации 
(подч. мое). И през ХХ век, подобно на епохата на мадригала, голе-
мите майстори създават кодове на времето, които се развиват 
от други също талантливи съзидателни личности със свой ори-
гинален принос. По отношение на музикалния език за мен сериализ-
мът, атоналността, сонористиката, както и хетерофонията 
са пространства на търсения. Наричам ги пространства, за-
щото не ги възприемам само като композиционна техника, а 
като начин на мислене (подч. мое). 

Като ученик и студент се упражнявах в тотален сери-
ализъм, но не го използвам. За мен сериите са необходими във 
връзка с изграждането на драматургия. Те са ядра, които могат 
да бъдат модифицирани и да бъдат разгърнати в различни зву-
кови и пространствени измерения (подч. мое).

Но несъмнено отношението ми към фолклора се формира след 
запознанството ми с творбите на Константин Илиев, Васил Казанд-
жиев и Иван Спасов. Например във „Фрагменти” от Константин 
Илиев няма хармонизации и цитати на народни теми и мотиви, 
музикалният език е изграден върху структурните и звуковите осо-
бености на народната музика, музикалните структури са мобилни, 
което е алтернативен подход спрямо използването на симфонично-
то мотивно-тематично развитие. Интересна ми беше „Диафонич-
на студия” на Красимир Кюркчийски, въпреки че това не е моят 
подход. Но по отношение на хоровите му песни на фолклорна основа 
той беше стимул за ново мислене. Специално ще отбележа анали-
тичното ми отношение към работата на Димитър Христов с 
шопската диафония. Казано накратко, в известен смисъл следвам 
пътя на по-възрастните си колеги и музикалният ми език е из-
граден въз основа на фолклора, но не се смятам за „неофолкло-
рист“ (подч. мое). През 80-те години отношението ми към фолкло-
ра стана още по-задълбочено, особено през 90-те години.

Е. В.: С творчеството си през 90-те години успяваш да пос-
тигаш едно ново културно поле, което се превръща в твой личен 
стил. Чрез използваните тематични и етнологични връзки ти 
очертаваш своеобразни разделителни линии, същевремен-
но заявяваш смисъла на творческото си послание като свое-
образна макроидея, съществуваща като че ли само в единна-
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та цялост��. Както пише Нева Кръстева, ти не конструираш, а 
пребиваваш в творбите си��.

Да се върнем към конкретността на музикалния език. За мен е 
особено интересно сливането и разделянето на хоризонталните 
линии, обединени от вертикала, които определят времевите и 
пространствените измерения на произведенията ти.

В. П.: Въпросът за новото отношение към вертикала (подч. 
мое) е много интересен и непрекъснато ме занимава. Тук не мога да 
не спомена Лигети. Както казах, изпитвах силно влиянието му още 
от студентските си години. През 1975 чух две хорови песни от Ли-
гети – “Nacht“ i “Morgen“, които ми направиха силно впечатление с 
мисленето за нов тип вертикал. По-късно, през 1995 – 1996 година 
лично се запознах с него, много говорихме за перспективите на 
това ново вертикално мислене, разбрах, че се е интересувал и 
от шопската диафония. Тогава Лигети формулира хетерофо-
нията като метод – когато се наслагва една модална народна 
мелодия на различни нива и тя звучи вертикално в различните 
си варианти. Нещо, към което дори интуитивно съм се стре-
мял от първите си опуси. Това беше потвърждение на метода, 
до който бях достигнал и който използвах още десетина години 
по-рано, наслагвайки, или по-точно разхвърляйки, мелодичния 
материал, който се разраства пространствено (подч. мое). В 
оркестровата партитура на “In memoriam” исках да се получи усе-
щането за гигантски едноглас (подч. мое), както го формулирах-
ме в статията на Валя Дичева в списание „Българска музика”46. А в 
някои от хоровите ми песни експериментирах с вертикала още пре-
ди да зная какво е хетерофония.

три години по-късно, в разговор с Ангелина Петрова през 
2011, Владимир Панчев допълва това определение: В определени-
ето си на хетерофонията Лигети определи възникващия тип музи-
кална тъкан като “Klangteppich” (звукова тъкан, буквално „звуков 
килим”). Различните гласове се наслагват един върху друг и ухото на 
слушателя ги възприема като общо звучене, при което не може да се 
отличи всеки глас. Тъкмо това е вид съвременна хетерофония, която 

�� Вж. по-подробно: Вълчинова-чендова, Елисавета. Пътят към фолк-
лора…, 24 – 25; Вж. и Вълчинова-чендова, Елисавета. Новата българска 
музика…, с. 49 – 50.
Вж. Baier, Christian. Spiele auf Leben und Tod. Wien, 1999. – В: Вълчинова-
чендова, Елисавета, Албена Найденова. Цит. съч., с. 128 – 133.
�� Кръстева, Нева. Хетерофонията на Владимир Панчев..., с. 74.
46 Дичева, Валентина. Цит. съч., с. 19 – 21.
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може да се свърже с известния термин на Лигети микрополифония47.

Е. В.: тук не мога да не спомена творбата „Напеви” за глас 
и инструментален ансамбъл, изпълнена от певицата Валя Шу-
нелска и триото за съвременна музика в състав Илия Главанов 
(кларинет), таня Кърпарова (ударни) и лили Гетова (пиано). В 
разговора ни (...) при първото ти посещение в България през 1997 
след заминаването ти във Виена, характеризираш произведение-
то като много особено в творческата ти биография, не само като 
композиционна задача, но и като опит за „превключване” 
в орбитата на послания към едни други измерения, много 
по-висши и чисти от нашия земен свят48. Как стигна до идея-
та да построиш „Напеви” върху народни баяния от определена 
фолклорна област на България? Баянията са третирани от теб 
речитативно, в женския глас. И още една особеност – ти запаз-
ваш различните темпови особености на оригиналните мотиви и 
в твоята партитура.

В. П.: Силно впечатление ми направи тогава музикалната и ду-
ховна субстанция на материала от Северозападна България, който 
ми бе предоставен от фолклористката Милена Беновска. В наслаг-
ването му и речитативното поднасяне на текста (подч. мое) 
видях възможността да пресъздам заложеното в него по нов начин.

Е. В.: Спомням си, че премиерата на „Напеви” беше на пос-
ледния ти авторски концерт в България, непосредствено преди 
заминаването ти за Виена, на 2 януари 1991 година. После какво 
се случи с творбата.

В. П.: Във Виена се наложи да преработя малко партитура-
та специално за изпълнителите от световноизвестния ансамбъл за 
съвременна музика „Klahgforum Wien”. Вокалната партия пое бъл-
гарската певица Надя Клинчарова. Трябва да отбележа, че вторият 
вариант е с по-богат инструментариум. Произведението беше пос-
рещнатo с подчертан интерес. Тo беше успешен старт за професио-
налната ми реализация във Виена и през 1992 се изпълни на фестива-
ли за нова музика в Австрия и Унгария. В този смисъл бих казал, че 
„Напеви“ (“Gesänge“) има особено място в творчеството ми. После 
във Виена последваха поръчки за други произведения (пример 10).

47 Вж. Петрова, Ангелина. Интервю с Владимир Панчев, 2011. – В. Петро-
ва, Ангелина. Рефлексии...
48 Вж. Вълчинова-чендова, Елисавета. След седем години композиторът 
Владимир Панчев идва в родината си. Разговор. – В: Музика. Вчера. Днес, 
1998, № 5, с. 14 – 32, с. 41 – 43.
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Пример 10. Владимир Панчев – „Напеви” (“Gesänge“)
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Е. В.: В разговора ни от 1997 те попитах дали използването 
на оригинален български цитатен фолклорен материал е допри-
несло за силното впечатление, което са направили „Напеви”, и 
ти ми отговори утвърдително, като сподели един свой възглед за 
новата музика49. Какво би добавил след десет години?

В. П.: И сега бих казал същото: „новата музика е нещо 
много сложно от гледна точка на уникалността, защото тя e 
по-уникална от музиката на всяка друга епоха“. Стремя се към 
тази уникалност по отношение на идеите и на музикалния ми 
език, в който фолклорната модалност и звуковите комплекси 
са структурообразуващи (подч. мое).

Проблемът за цитатността е един от философски разви-
тите творчески възгледи в музиката на Владимир Панчев. Об-
ръщането към старинни пластове на фолклора или към 
православната музика е обръщане и към техните духовни 
послания, които актуализира като вечни, стремейки се да 
изгради сложни в своята множественост смислово натова-
рени звукови структури. Цитат, вплетен в авторската мисъл, 
е възможност за звуково реализиране на метапослания, не-
зависимо в каква позиция е – на преклонение или иронич-
на игра: „Вплитането на друг материал в авторското изказване, 
който започва да звучи заедно с този, породен от моята мисъл” 
споделя композиторът, това е начин да бъде „темпериран чуж-
дия материал по свой път и модел”50.

Като аргумент Панчев посочва редица примери от барока 
до съвременността: Например Йохан Себастиан Бах обработва кон-
церти на Антонио Вивалди и ги представя за собствени или да си 
спомним за Баховите хорали, които също са особеност в този слу-
чай. Варирането на взета от едно произведение тема – прочутият 
метод на тема с вариации, е разпространен при класиците, но тази 
практика продължава и дори се засилва през ХІХ век. През ХХ век 
Арнолд Шьонберг вплита в клавирните си сюити жанрови елементи 
независимо от това, че те не са точни цитати. Цитирането или ос-
новаването на фолклор е разпространено и в ХХ век в произведенията 
на такива големи композитори като Николаус Хубер, който работи 
с арабската музика, Янис Ксенакис – балкански фолклор, като някои 
от композициите му са всъщност рапсодии, Берт-Алоис Цимерман, 
който се обръща към немския фолклор, Лучано Берио – към италиан-
ския и испанския, Георгий Свиридов, Родион Шчедрин, Едисон Денисов 

49 Пак там, с. 22. 
50 Вълчинова-чендова, Елисавета, Албена Найденова. Цит. съч., с. 87.
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и Алфред Шнитке – към богатството на руския и други. Затова смя-
там, че цитатът като принцип и метод на работа не е изживял вре-
мето си. Може да се каже, че той е като „гост”, когото ти каниш 
в пространството на собственото си художествено време. При 
всички случаи цитатът е натоварен с духовна информация, от 
която се тръгва, за да бъде доразвита или изменена радикално��.

особено актуално оживява проблемът за цитатността в про-
изведенията на Владимир Панчев, свързани с часовете му по ме-
дитация, пътуванията му в Индия и конкретно с впечатленията му 
от изпълненията на класическа индийската музика. В “Krischna-
Spiele” („Игри на Кришна”) (2002) за соло, флейта и камерен 
състав от 11 изпълнители и “Lalit Gesänge” („лалита напеви”) 
(2003 – 2004) за тромбон и 7 инструмента композиторът използва 
индийска рага – рагата “Jeijeivanti”, посветена на Шри Кришна, и 
рагата “Lalit” – на Шри лалита��.

Ще цитирам Албена Найденова, която във връзка с цялото 
творчество на Владимир Панчев изказва наблюдението, че една 
значителна част от т.нар. цитати в действителност са „отглас от 
мелодически или ритмически формули, своего рода интонаци-
онни извори, ориентирани към българския или австрийския 
фолклор, към индийската рага или към православния напев. от 
друга страна, ако цитатът е наистина точен, то той се дефинира 
като своего рода cantus firmus, около който вертикално се разпо-
лагат тонови образования, разработващи го едновременно поли-
фонично и в частност хетерофонно. Постига се интонационната 
концентрираност на формата и на изразния медиум цитиран 
материал –  авторската интерпретация”. Като пример посочва 
седми и осми квартет�� (пример 11 и 12).

�� Пак там, с. 87 – 89.
�� „Игри на Кришна” е написана за поредицата “Kammerensamble der 
Wiener Philharmoniker” – за летния фестивал в Залцбург “Salzburger 
Festspielen”, а “Lalita Gesänge”, от друга страна, е част от проекта на Wiener 
Collage „Композитори от балканския регион, които живеят и творят във 
Виена”. Проектът е посветен на десетгодишнината от смъртта на Анестис 
логотетис, роден в България, в Бургас. В него са включени и “Schömer-
Haus” в Клостер Нойбург (град близо до Виена) и София като столица на 
България. Концертът от Австрия беше повторен в залата на Радио „Со-
фия”, също с участието на ансамбъл Wiener Collage. Пак там, с. 91.
53 Пак там, с. 89 – 91.



102

Пример 11. Владимир Панчев – Квартет № 7
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Пример 12. Владимир Панчев – Квартет № 8
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Във връзка с изследването си на постмодерния слухов опит 
Ангелина Петрова подчертава, че „звуковата морфология на 
Владимир Панчев е белязана от синтеза на работата с цитирани 
модели от български песнопения, разтварящи се в звуковосетив-
ни и структурни критерии, близки до звуковите типове. Инди-
видуалните авторски белези на неговия вариант произтичат от 
особеното дефиниране на мелодическия архетип и от промене-
ната сетивност (статичното и обобщено въздействие на гласовете 
в своеобразна мрежа)“, като посочва пример от Квартет № 14, 
наречен Cantus sacralis��. Според нея „новото в езика на Влади-
мир Панчев се корени в съчетанието между безмензурен мело-
дичен архетип (модел) и статичен звуков тип, структуриран в 
иновативен слухово-рецептивен и синтактичен модел ... ста-
ва дума за иновативно навлизане в звуковото преживяване 
(подч. мое)“�� (пример 13).

„Игри на Кришна”, подобно на други инструментални „иг-
рови” негови опуси, са замислени като голямо кончерто гросо, 
целият ансамбъл е солиращ, а не само флейтата. “Lalit Gesänge” е 
основана на “Lalit-raga”. Шри Лалита е тази, която поддържа расте-
жа в природата – сурова и нежна. Тя е Божеството с 1000-та имена. 
Тоновият състав на “Lalit-raga” e много индивидуален. Солиращият 
тромбон я свири като хорален константен елемент на хоризонтала, 
а другите инструменти я фигурират. Темброви аналогии с индийски 
национални инструменти има в партията на Еs кларинета – индийс-
ки зурни, различни по тонов състав и тембър от нашите, а в щрайха 
– далечен аналог на ситар, основен инструмент в индийската класичес-
ка музика. Всички регистри на соло тромбона са задействани активно, 
олицетворявайки първичния и суров характер на самата рага. „Ра” в 
превод от санскритски означава енергия56 (пример 15). 

�� Петрова, Ангелина. Постмодерният слухов опит: музикален синтаксис 
в композицията от последното десетилетие на ХХ и началото на ХХІ век. 
– В: Българско музикознание, 2013, № 3 – 4, с. 175 – 176.
�� Пак там, с. 177.
56 Вълчинова-чендова, Елисавета, Албена Найденова. Цит. съч., с. 91 – 93.
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Пример 13. Владимир Панчев – Квартет 14
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Пример 14. Владимир Панчев – „Lalit Gesänge” 
(Lalit-Raga в партията на пианото)

Друг много интересен пример е „Коледа” за 9 изпълните-
ли и два женски гласа, написана като част от обширен проект 
на Австрийското радио и “Arnold Schönberg Centers”. В концерт, 
посветен на празника на Рождество, се обединяват произведения 
на автори от различни културни традиции, за да представят в 
съвременна звукова форма ритуалната музика, свързана с този 
светъл християнски празник. В творбата на Владимир Панчев ко-
ледарската мелодия като изходен материал за композитора не е 
въведена изцяло цитатно. тя е преобразувана с идеята да се пре-
върне в „художествен авторски материал посредством актуали-
зирането на традиционната интонация на фолклора, поставен в 
условията на съвременната композиция, което е индивидуална, 
но и същевременно свързана с традицията”57.

В „Коледа” женските гласове цитират песните, които се раз-
виват канонически, сякаш са послания на Бога, разнасящи от къща на 
къща чудната новина за раждането на Иисус.

Авторът търси музикално-театрално действо, в което е отразен 
енергийният обмен между земята, космоса и техните елементи – огън, 
вода, етър, светлина. Магичността, изведена от самия фолклорен обред, 
се предава на участниците в него. Затова и гласовете не са изведени като 
солиращи на сцената, а са част от ансамбъла, вградени са в него дори като 

57 Пак там, с. 97.
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местоположение на сцената отзад, зад самия инструментален състав, 
което дава ефекта на ехо, т.е. усещането за едновременност на действие 
и наблюдаването му, а не субективното му тълкуване. Инструментал-
ната партия е освободена от цитатността и звучи едва ли не стерилно, 
интонационно изчистено, неинтегрирано с вокалната. При изпълнени-
ето ти самата отчете, че вокалните партии не получават никаква зву-
ковисочинна подкрепа от инструменталния апарат и затова не са леки 
за интерпретация58 (пример 15).

Пример 15. Владимир Панчев – „Коледа”

58 Пак там, с. 97 – 99.
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В “Body Resonance” Владимир Панчев, използвайки кратки 
срички, се опитва да омузикали човешкото тяло и неговото резо-
ниране на фино ниво. Водещ е вертикалът, съставен от тоновете 
H-CIS-F-G-A, като всеки от тях може да се яви и като нетемпери-
ран59.

Нетемперирана звучност авторът използва и в “Mozart-
Unvollendete”, в “Bosch-Mosaik I” и “Bosch-Mosaik IІ” и други 
произведения от последните години. Нетемперираните интер-
вални структури са възможност за проникване в света на микро-
интерваликата, задълбочаваща чисто сонорната страна на компо-
зицията.

Разглежданите подходи в творчеството на Владимир Панчев 
са характерни и за произведенията му от последните години60. 

“Lamenti“ за орган и четири тромбона (2015 – 2016) вклю-
чва оплаквания от различни страни – балканския регион, Кампу-
чия, Египет, украйна и др.61 В ауретичното темброво напластено 
звуково пространство, на места с конкретни звукови асоциации, 
разпознаваемо се открояват отделните мелодични построения. 
Наслагването им във вертикала структурира партитурата на 
творбата. обособяват се вълнови зони на постепенно уплътнява-
не и „разреждане“ на фактурата, пронизано от оплаквателните 
мотиви (пример 16). 

„лунна музика“ (“Mondmusik“) e ново преосмисляне по ду-
мите на композитора на кантатата „лунни песни“ за сопран, флей-
та, виола, арфа и пиано по старинни стихове на японски и корей-
ски поети, 1982). Вариантът от 2011 е за глас62 (с оригиналните 
текстове) и шест китайски инструмента в 10 части. Написани са 
специално за ансамбъл от тайван, който изпълнява съвременни 
произведения, гостува често във Виена и на европейски фестива-
ли за нова музика63.

59 Пак там, с. 105.
60 това композиторът сподели и в проведената от мен среща разговор 
през 2018. Вж. Разговор с Владимир Панчев „Композиторът и другите 
култури, композиторът в другите култури“ (резюме). – В: Палиева, Анда. 
Българската култура през първата половина на ХХ век. Взаимодействия 
и музикални контакти. VIII академични пролетни четения 2018. Съст. и 
ред. София: НМА „Проф. П. Владигеров“, 2019, с. 308 – 310. 
61 Премиерата на творбата е в голямата виенска катедрала St. Othmar Unter 
den Weissgerbern в изпълнение на прочутия ансамбъл Trombone Attraction, 
за който е създадено, и органиста Волфганг Когерт, един от най-добрите 
изпълнители на съвременна музика. 
62 Солист е Албена Найденова – сопран. Записът на „Балкантон“ на 
„лунни песни“ с Румяна Еврова и квартет „Еолина”.
63 Разговор с Владимир Панчев…, с. 310.
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Интересът му към музиката на различни култури го свързва 
и с проекта “Ensemble Reconsil – Exploring the World”. Идеята за 
“Exploring the World“ (Проучване на света) известният ансамбъл 
за нова музика реализира чрез представяне на специално напи-
сани творби от 42 австрийски композитори. Владимир Панчев 
участва с произведението “Entwűrfe… Skizzen“, свързан с корейс-
ката традиционна музика64.

По повод на произведението „Кукери“ (2018) композиторът 
изтъква, че „макар и поръчана с акцент специално върху българ-
ския фолклор, творбата представлява етнокултурен синтез, отра-
зяващ по-широко един ритуал, познат в традициите и на Изток, 
и на Запад, като израз на търсенията на композитора на връзката 
с други култури“65.

ОПИТ ЗА ОБОБЩЕНИЕ

В стремежа да сътвори красотата на звуковото прос-
транство, осмисляйки го чрез неговата духовна субстанция, 
Владимир Панчев извежда като важна в творческия процес спон-
танността, която е важна и в съвременната музика би трябвало да 
играе съществена роля като негов катализатор. Така животът няма 
да минава покрай пишещия, а ще протича с цялото си богатство през 
него…”66. 

Въпреки усложнената звукова фактура в произведенията 
му, идваща и от отношението му към вертикала и използвана-
та хетерофонна техника с наслагването на една модална мелодия 
на различни нива и вертикалното ѝ прозвучаване в различните 
ѝ варианти67 – това е „опространствяване на времето, изиск-
ващо като възприемателна страна съзерцанието (Марияна Бу-
лева)68, спонтанността или по-точно чувството (разглеждано 

64 Вж. по-подробно за проекта: http://www.reconsilexploringtheworld.
com/index.html
65 Разговор с Владимир Панчев…, с. 309. Премиерата на произведението 
е на 24 април в “Arnold Schönberg Center”, на първия от трите юбилей-
ни концерта на “Ensemble Wiener Collage“ по повод 30-годишнината им, 
във вечер под надслов “Märchen und Klagen” („Приказки и оплаквания”). 
Пак там.
66 Вълчинова-чендова, Елисавета и Албена Найденова. Цит. съч., с. 105 
– 107.
67 Пак там, с. 33. 
68 Булева, Марияна. За изучаването на музикалната хармония. теоретич-
ни, методологични и методически аспекти. Пловдив: Астарта, 2017, с. 
324. (Глава трета, 2.4. „Звук – време – пространство – слушане: една нова 
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Пример 16. Владимир Панчев – “Lamenti“ (финал)
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Пример 16. Владимир Панчев – “Lamenti“ (финал)
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по Юнг като „процес, който може да бъде във всяко отношение 
независим от външните дразнители“69, но което е зависимо от 
авторското мислене, „настроено“ на духовна вълна) определя 
и ацерцепцията на ценността при Владимир Панчев, насоч-
ва и рационалното му мислене70. обръщането към музикални 
архетипи от фолклора или църковната музика съответства на 
неговия духовен, вътрешносаморазвиващ се свят. В избрания 
от него музикален материал е закодирана архетипна духовна 
субстанция, запазваща своята разпознаваемост за слушателя71 
въпреки трансформациите, реализирани чрез използваните с 
богато въображение технологични възможности на музикал-
ния език на Новата музика. При хетерофоничния строеж зву-
ковата (духовната) субстанция придобива разнознаковост от ед-
новременното прозвучаване на музикалния архетип и неговите 
варианти (но без да губи първоначалната си знаковост), като 
въздейства на различни слухови нива, „опространствявайки 
времето“ (Марияна Булева). това е едно от възможните обяс-
нения на постигната „нова звукова сетивност“ на музикалния 
материал. В произведенията му звуковата субстанция е различ-
на – български фолклор, църковни песнопения, индийска рага, 
корейска традиционна музика и т.н., но тя има еднозначно зна-
чение като духовна субстанция и подходът към нейното прет-
воряване е принципен, а многообразието е в използвания тех-
нологичен инструментариум. Разгледана на ниво идея (звук) и 
нейното претворяване (смисъл), музиката на Владимир Панчев 
е далеч от различните и противоречиви помежду си идеи в пост-
модерната множественост. При него множествеността е проява 
на една и съща всемирна духовна идея, представена чрез нейната 
архетипност и вариантност, съграждащи активно въздействащо 
сугестивно поле (то може да бъде статично или мобилно, както и 
съчетаващо едновременно статични и мобилни пластове) от зву-
кови метапослания. 

идея за хармонията“. Марияна Булева посочва отговора на Владимир 
Панчев на моя въпрос за времевите и пространствени измерения на сво-
ите произведения и използваната от него хетерофония. Вж. Вълчинова-
чендова, Елисавета и Албена Найденова. Цит. съч., с. 33. 
69 Юнг, Карл Густав. Избрано. Книга втора. Плевен: Евразия-Абагар, 
1993, с. 139.
70 Пак там, с. 140 – 141.
71 Във връзка с музикалната памет и слуховия опит на ХХ и ХХI век вж. 
Петрова, Ангелина. Когнитивни подходи към музикалния слух и музи-
калната памет. София: Марс 09, 2014. Вж. и Булева, Марияна. Цит. съч. 
(Глава трета), с. 296 – 339.
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III. ГЕОрГИ АрНАУДОВ: 
„рЕ-ИНТЕрПрЕТАЦИЯ“ НА ЗВУКА – 

ЗВУКОВИ мОДЕлИ 
И рЕТОрИчНИ ПОДХОДИ

Днешният творец, независимо от неговите намерения,
пребивава в постмодерната епоха и

всяко едно негово преднамерено или неволно действие
е плод на обгръщащата го глобално индетерманентност.

Той е поставен в състоянието на парадоксалното за предишни епохи,
но така естествено за днес мислене, правене и демонстриране на

творческа „универсалност и уникалност”� 
в резултат на колосалната му информация и

неизброимите възможности, 
а оттам и от желанието му да обхване възможно повече светове 

и да постигне своята разпознаваемост, т.нар. индивидуален стил.
Георги Арнаудов�

основанията да се насоча по-конкретно към примери от 
творчеството на Георги Арнаудов са преди всичко произведени-
ята му от последните две десетилетия, но и творби, написани в 
края на 80-те и 90-те години, разкриващи ново за композитора от-
ношение към звука. то е в основата на идеите му за изграждане на 
музикалната конструкция. 

Ще припомня, че Георги Арнаудов е един от най-изпъл-
няваните съвременни композитори, живеещи в България, с по-
редица от международни премиери на негови произведения и 

� Вълчинова-чендова, Елисавета. Нова музика в терминологичния 
прочит на новата българска музика (фрагменти). – Българско музикознание, 
2008, № 3 – 4 „Идея – понятие – термин“, с. 187.
� Арнаудов, Георги. „Стилови взаимодействия в творческата дейност на 
композитора в постмодерната епоха“, Докторска дисертация. София: 
НБу, 2012. Ръкопис (Авторефератът е публикуван в Scholar Electronic 
Repositori на НБу – http://eprints.nbu.bg/1546/), с. 134.
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авторитетни отличия. Пише в различни жанрове и интересите му 
към танцовия театър, оркестровата и камерната музика са посто-
янни.�

В серия негови опуси търсенията му са насочени към пости-
гането на нова естетика на „чистата музика” (по Адорно), на рене-
сансова звукова чистота. Чрез използването на различни техники 
(включително и легитимиращи езика на музикалния авангард) и 
тяхното субстанционално преосмисляне се постига ново музикално 
сетивно поле. 

Ранните опуси на Георги Арнаудов и произведенията му до 
средата на 80-те години са свързани с опити в различни полета на 
новата музика като изразност и музикален език. Средата на 80-те 
години е своеобразна криза за него – самият композитор казва, че 
периодът 1986 – 1987 е свързан с мълчание: това е „криза-разми-
съл”, която вероятно изпитват всички творци около своята 30-го-
дишнина (по думите на проф. Димитър Христов). И точно един 
разговор с Димитър Христов като че ли задълбочава този разми-
съл, който в творчеството му води до изчистване на музикалната 
изразност�. 

В поредица от творби от края на 80-те и 90-те години търсе-
нията му са в посока на минималистична изразност, основана на 
звукови конструкти и модална структура. 

През 2000 реализира диска „орфически химни“ (Thyepoleo. 
Orphic Mysterial Rites) (изд. „Гега ню“), който за композитора откри-
ва нови мисловни пространства, свързани с идеята за автентично-
то и търсене на звукови полета, реконструиращи представата за 
него. В творчеството му присъстват цикли от творби по среднобъл-
гарски� текстове от XIII и XIV век, звукови изследвания и фикции на 
основата на готическа и ренесансова музика. обръщането към ми-
налото е обръщане към пространството на духовното – това е про-
странство на непреходности (вечности) и на посвещението на раз-
личните времена към тях. Композиторът споделя: често се докосвам 
до старата музика с нейните образи, цветове, форми и аромати. Това е 

� Вж. опис на творбите на Георги Арнаудов на неговия личен сайт: http://
www.arnaoudov.com/. 
� личен разговор с автора, 2012. 
� Една от основните конвенции в българската наука е Кирило-Методи-
евият език да бъде наричан старобългарски, а езикът от епохата на книж-
ните паметници от XII до XIV в., да бъде наричан среднобългарски. Последният 
термин е универсален и е приет от всички слависти по света, които, от своя 
страна, продължават да наричат старобългарския език старославянски. В слу-
чая при Арнаудов, най-показателно е използването на текстове от томичовия 
псалтир в неговата творба „Страсти на Иисуса Христа по Псалмите на Про-
рок Давид“, наричана кратко от автора „Страсти по Давид“.
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музика, писана в покой с духа на природата, в контакт с Бога и него-
вата светлина6. 

Ново в следващото десетилетие са неговите „звукови опа-
ковки”, в които оригиналният звуков материал е най-различно 
трансформиран – така композиторът реализира идеята за непре-
ходността и безкрайността на времето.

Последните две-три години са свързани с нови търсения, 
които само са маркирани в текста. те са повлияни и от интереса 
му към източните култури и посещенията му в Китай. те, от своя 
страна, включват неговите участия в две етномузиколожки експе-
диции за теренни изследвания през 2016 и 2018, както и гостувания 
на композитора за участие във фестивали във връзка с премиерни 
изпълнения на негови творби.

Ще добавя и още една същностна за мен причина, която про-
вокира обръщането ми към творчество на Георги Арнаудов – въз-
можността да бъда свързана с работния процес върху текста на не-
говия докторат (като негов научен ръководител) и да наблюдавам и 
анализирам позицията му на творец и на теоретик, която до голяма 
степен е авторефлексивна. Чрез избора на темата на докторската му 
дисертация – „Стилови взаимодействия в творческата дейност на 
композитора в постмодерната епоха”, посветена на постмодерната 
музикална култура и нейното дефиниране, композиторът се опитва 
„да види себе си и другите в нея“ (Румен Цонев)7, да формулира оне-
зи характеристики, които чертаят световния ѝ контекст. 

текстът му за постмодернизма си поставя задачата да разг-
леда творци, творби, публикации и най-вече обществени дебати 
по отношение на феноменологията на постмодерната музика и 
употребата на термина в музикознанието8, като централно място 
е отделено на интерпретацията на темата за модернизма9 и раз-
глеждането на основните характеристики на постмодернизма в 
музиката след края на 50-те години на ХХ век. 

Без да загубва своя авторски патос и следвайки дълбоко пре-
мислената аналитична логика в подхода към разглеждането на 
постмодерната музикална култура и нейното дефиниране, прите-

6 Цит. по Кръстева-Тийкър, Калина. Някои проблеми във връзка със стила, 
формата и виолончеловата техника при интерпретацията на пиеси за вио-
лончело соло и за виолoнчело и пиано от български композитори: Марин 
Големинов, Петър Христосков, Емил табаков, Румен Бальозов и Георги Ар-
наудов. Докторска дисертация. София: НМА „Проф. П. Владигеров”, 2016.
7 Вж. Цонев, Румен. Георги Арнаудов. Стилови взаимодействия в твор-
ческата дейност на композитора в постмодерната епоха. НБу, 2012. 
Рецензия.
8 Арнаудов, Георги. Стилови…, с. 4 – 5.
9 Пак там, с. 6 – 13.
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жаващ респектираща ерудиция, Георги Арнаудов, коментирайки 
широк кръг литература, включително непозната до този момент 
за българския читател (философска, културологична, музиколо-
гична и др.), поставя в центъра на своите разсъждения обществе-
ните дебати по отношение на феноменологията на постмодерна-
та музика, присъствието на творци и творби, научни и критични 
рефлексии от новата европейска и американска музика. Въведе-
ната в неговия текст нова категория – множествена естетика на 
постмодерността10, композиторът разглежда като времеви и 
стилов маркер. Чрез нея убедително аргументира творческото из-
разяване в естетиката в съвремието ни. 

опирайки се на основни философски и културологични тек-
стове – Арнолд тойнби, Мартин Хайдегер, Жак Дерида, Мишел 
Фуко, Фредерик Джеймисън, Жан-Франсоа лиотар и най-вече 
на Ихаб Хасан и есето му „Към понятието за постмодернизъм” 
(Послеслов към „Разчленяването на орфей“, 1971)��, на руско-гер-
манския музиколог, композитор и поет Валерий Брайнин-Пасек 
с есето му „о постмодернизме, кризисе восприятия и новой клас-
сике”�� (малко коментиран у нас автор, който по повод на текста 
на американския композитор и теоретик Джонатан Крамер�� и 
други изследователи извежда любопитни дихотомии), както и на 
конкретни композиторски словесни рефлексии, Георги Арнаудов 
формулира свои тези, изграждайки наситено дискусионно тексто-
во поле. 

Започвайки от първичните прояви на индетерминираност и 
отвореност с проблемите за стабилността и мобилността на форма-
та, поставени като проблем още от Джон Кейдж и Пиер Булез, дефи-

10 Пак там, с. 68. Вж. и Арнаудов, Георги.  – В: Българско музикознание, 
2012, 1, с. 52 – 70.
�� Hassan, Ihab. From Postmodernism to Postmodernity: the Local/Global 
Context. Вж. превод на български – https://liternet.bg/publish1/ihassan/
hassan.htm. текстът на Ихаб Хасан и темата за постмодернизма са ко-
ментирани по-рано в моя публикация, които Георги Арнаудов въвежда в 
своя текст. – Вълчинова-чендова, Елисавета. Музикалният стил на пост-
модернизма като изследователски контекст. За няколко концептуални 
въпроса. – В: Българското историческо музикознание: Подходи и конкрети-
зации. София: СБК – секция „Музиколози”, 2005, с. 156. При анализите 
по повод осмислянето на въведените от Хасан дихотомии, на Джонатан 
Крамер и изведени тези за постмодернизма Георги Арнаудов се базира 
на посочения мой текст.
12 В. Брайнин-Пассек, Валерий. о постмодернизме, кризисе восприятия 
и новой классике. – http://www.brainin.org/Literary/Essay/Postmodern1.
htm 
�� Kramer, Jonathan. The Nature and Origins of Musical Postmodernism. 
– In: Postmodern Music/Postmodern Thought, edited by Judy Lochhead and 
Joseph Auner, New York: Routledge, 2002, p. 16.
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нирането на постмодерната нагласа (the postmodern attitude) от Джона-
тан Крамер с разграничаването на антимодерното и постмодерното 
мислене, въпроса за единството, интертекстуалността (разбирана по 
Юлия Кръстева с присъщата ѝ предаваемост на кодове) и еклектика-
та до тезите за цитата и съотнасянето��, композиторът коментира ци-
тираните от Крамер автори и произведения, определени като пред-
ставители на постмодернизма в музиката – Синфонията (Sinfonia) на 
лучано Берио, Симфония № 1 (Первая симфония) на Алфред Шнитке, 
Симфония № 3 (Symfonia pieśni żałosnych) на Хенрик Миколай Гурецки, 
Техилим на Стив Райх и др.��, както и други творби, за да изведе свои-
те тези, свързани с ре-интерпретацията на звука.

В своя дисертационен текст Георги Арнаудов успява да под-
чини изкушението за всеки творец да говори за музиката емоци-
онално, себеизразявайки се, и постига респектиращо аналитично 
поле, в което коментира основни философски, естетически, кул-
турологични и музикалнотехнологични проблеми. така изгражда 
свой оригинален възглед за културата на музикалната съвремен-
ност, разглеждана като култура на съвременността въобще. 

Чрез това негово вглеждане и говорене за музиката се раз-
криват същностни проблеми, които в конкретния случай раз-
глеждат и изследват основни културни дебати върху развитието 
на постмодерната музика и най-вече поставят отново и на дневен 
ред проблема за стила и за стиловите взаимодействия в работата 
на композитора16. 

В този контекст е и авторефлексията му върху шест негови 
произведения, написани през периода 2008 – 2011, чрез която мо-
гат да бъдат прочетени основни за музиката на ХХ век и нашето 
съвремие болезнени творчески вълнения, свързани естетически и 
технологично с въпроси за постмодерността и творческите идеи, 
разглеждани и като криза на идеите, както и търсенията му в посо-
ка ре-интерпретиране на звука чрез универсални звукови модели.

Ще подчертая, че още от най-ранните му опуси всяко едно 
произведение на Георги Арнаудов е конципирано и това може да 
бъде проследено и от авторските му анотации, които конкрети-
зират неговото мислене и желанието да насочат изпълнителите и 
слушателите към определени идеи и образи.

14 Арнаудов, Георги. Стилови…, с. 11. 
�� Пак там.
16 Вж. по този въпрос и Арнаудов, Георги. Бележки към разбирането 
на понятието стил в музиката от края на ХХ и началото на ХХI век – 
В: Българско музикознание, 2013, № 3 – 4, с. 182 – 200.
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1. ЗВУКЪТ КАТО ИДЕЯ И СмИСЪл ПрЕЗ ПрОчИТА 
НА КОмПОЗИТОрА ГЕОрГИ АрНАУДОВ

Работата със звука като универсален модел има специално 
място в теоретичните изследвания на Георги Арнаудов, посветени 
на постмодернизма, и в други конкретни текстове и изказвания. 
В критичния им прочит се съдържа необходимият инструмента-
риум за анализа на неговата музика. Като ключов може да бъде 
изведен терминът ре-интерпретация17. 

Ре-интерпретирането на звука Георги Арнаудов търси в някол-
ко посоки: първо, като универсални звукови модели, които отпра-
вят музикалната мисъл към ново осмисляне на прасимволи и универ-
салии – и така се преодолява абсолютната непригодност и изхабеност 
на днешния символен език чрез постигната в досега с други изкуства 
(а и науки) сетивност; второ, като типологична черта на отделния 
творец, и трето, като ново отношение на езика на музиката към 
веществената реалност в различните изкуства (подч. мое), вклю-
чително свързани с извъневропейски традиции и практики18. тези 
негови наблюдения са отправни за анализа на музиката му. 

Изследването на ре-интерпертацията на звука като универса-
лен модел, изведен въз основа на множество примери от музиката 
на ХХ век, е необходимата опора, върху която композиторът се 
осмелява да предложи авторефлексивни теоретични анализи на 
своята музика. В отговора на въпросите, които си задава, се съдър-
жат и неговите основания за извеждане на авторски възглед за 
мисленето в полето на постмодерността:

– Възможно ли е новото мислене на музикалната материя да 
бъде търсено в ново, неизменно развиващо се отношение към звука 
и осъзнаване на мястото на реториката в музикалната изразност 
именно днес, във все повече унифициращата се и глобализиращата се 
постмодерна епоха?

– Не е ли ре-интерпретацията – но този път и на модернизма, 
и на постмодернизма, взети в неразривната си дихотомия по Лиотар 
– равнозначна на непрекъснато творческо търсене и изследване, на 
постоянно осъзнаване на развитието на контекста? Нещо, без което 
съвременният творец едва ли може да просъществува. Такава ре-ин-
терпретация ще бъде основана, от една страна, от културната ин-
детерминираност, наслоена от процесите на развитието на творчес-
твото през последните десетилетия, а от друга, на технологичната 
постоянност на постмодерността.19 

17 Арнаудов, Георги. Стилови…, с. 7.
18 Арнаудов, Георги. Стилови…, с. 13 – 14.
19 Пак там.
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Към разсъжденията на Георги Арнаудов за ре-интерпрета-
цията ще добавя, от гледна точка към съдържащото се в нея въз-
връщане, както и множествената естетика на модерността, отпрат-
ка към идеята на Дерида за първоначалното повторение, разгледа-
на в контекста на автотекстуалността (Радосвет Коларов): „Силата 
произвежда смисъла (и пространството) само чрез способността 
за повторение, която я обитава още от създаването ѝ, както ѝ са-
мата ѝ смърт“, „повторението винаги вече раздвоява появата на 
първия път“… „Първият път“ и определението „първоначално“, 
отнесено към повторението, не бива да се схващат като намек от 
страна на Дерида за произхода на  единицата, а като принцип-
на безкрайна отместеност на възможността за повторение, като 
трансцендентално условие за възможност. отново, макар и в по-
различна концептуална плоскост, се срещаме с възгледа за първо-
началната множественост на единичното… самото множествено 
можем да си представим в неговия генезис“20. 

Въвеждането на тази посока на мисли не е самоцелна. Пове-
чето от произведенията на Георги Арнаудов са съпроводени с ано-
тации, в които са изложени намерения, асоциации, настроения, в 
текстовете се залага първоначална множественост. За разлика от 
много автори, при които множествеността на „първоначалното“ 
остава скрита (надничаща „зад кулисите“��), в случая обикновено 
самият композитор ни поставя задачата да открием в музикалния 
материал всички образи, независимо дали са ясни, или „внедре-
ни“ в него замаскирано“��. В сюрреалистичните му музикални 
картини това е авторска стратегия за създаване на лабиринт от 
„паралелни замисли“ (по лотман)��, подобно на постмодерните 
разкази на Борхес в „Градината с разклоняващите се пътеки“ (El 
jardín de senderos que se bifurcan, 1941)�� героят избира едновременно 
всички възможности��.

В някои примери, каквито са произведенията „Вратите на 
съня“ от Георги Арнаудов, „първоначалното“ може да бъде разг-
ледано като състояние на един вид сомнамбулизъм и в това състо-

20 Вж. Коларов, Радосвет. Повторение и сътворение: поетика на автотек-
стуалността. София: Просвета, 2009, с. 57 – 58.
�� Пак там, с. 61.
�� Пак там.
�� лотман, Юрий. Семиосфера. Санкт Петербург, Искусство, 2000. Ана-
лизът на лотман е свързан с „Бесове“ на Достоевски. Цитиран е и от Ра-
досвет Коларов като пример за парадигматично писане на Достоевски. 
Вж. Коларов, Радосвет. Повторение и сътворение..., с. 60 – 61.
�� Борхес, Хорхе луис. Градината с разклоняващите се пътеки. Прев. Роза 
Хубеш. София: Световна класика, 2004.
25  Коларов, Радосвет. Повторение и сътворение..., с. 61. 
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яние присъства множествената образност, която по презумпция 
трябва да бъде преобразувана до нейното изчерпване или внезап-
но прекъсване на съня. Замяната на действителното с измислено-
то може да бъде привлекателна и същевременно плашеща. В тези 
пиеси повторението се отличава с ригидност и движение в затво-
рен кръг. (Разкриването на „първичното“ като множественост и 
неговото преобразуване може да бъде осъществено и чрез конс-
труктивния анализ на музикалния текст, което, от гледна точка на 
автотекстуалността, би била много любопитна задача, откриваща 
перспективни нови проблемни полета за анализ на различните 
композиторски постмодерни решения.26)

тезата за новото битие на звука може да бъде проследена и 
в обговорената в текста на Георги Арнаудов „своеобразна постмо-
дерна музикална терминология“: звукови данни, звуково състояние, 
звуково-кинетична скулптура, звуков камък, звукът като автономна 
енергийна система, като метаезик, като транс или медитация“27. 

Чрез концепцията му за ре-интерпретацията на модерното 
музикално мислене и представените процедури на новия тип органи-
зация на звуковия материал (легитимирани основно в творчество и 
философията на Джон Кейдж за намиране на различни от запад-
ноевропейските акустични и звукови характеристики на творбата 
и нейното ново сценично битие) композиторът осъществява за-
дълбочен коментар на въведеното понятие множествена естетика 
на постмодерността и времевите ѝ проекции в новата мисловност/
изразност. оригинална е неговата теза, че осмислянето на стила и 
епохата в музикалната теория и наука е произхождало от предшества-
щото им развитие в областта на архитектурата, литературата или 
визуалните изкуства. Така философският, естетическият или терми-
нологичният апарат в музикалната наука е бил възприеман по анало-
гия, като резултат от изкристализирането му в други изкуства28. 

Във връзка с това Румяна Каракостова изтъква: „В резултат на 
авторефлексивния опит (изключително интересен и с аналитичните 
си детайли!), финалните думи за освобождаващата роля и мулти-
функционалните/мултикултуралните мисловни пространства, които 

26 Но това е друга гледна точка и към теоретичния анализ на музикалния 
материал, със съответстващ му изследователски подход и инструментари-
ум, която изкристилизира в процеса на работата ми върху този текст. тя би 
довела до интересни наблюдения при разглеждане на произведенията и на 
други композитори, освен Георги Арнаудов – конкретно ще бъде направен 
опит да бъде въведена по отношение на творчеството на Румен Бальозов.
27 Булева, Марияна. Георги Арнаудов. Стилови взаимодействия в твор-
ческата дейност на композитора в постмодерната епоха. НБу, 2012. 
Становище. 
28 Арнаудов, Георги. Стилови…, с. 62.
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това изследване е отворило в съзнанието на композитора, са повече 
от съкровена изповед. За себе си обаче очаквам с още по-голямо 
любопитство бъдещото му изследване – тематизирано по-скоро в 
движение и артистично: Звукът, изваден от тесния контекст на сло-
вото или музиката, поставен в своето реално природно съществуване, 
звукът като универсален модел и неговите възможни реторични израз-
ности и накрая звукът, в ролята на „тотален“ метаезик” (с. 138)“.29

Изказаните авторски тези и съждения, както и рецензентска-
та рефлексия върху музиката и текстовете на Георги Арнаудов, са 
нужната опора и за някои мои наблюдения върху творчеството 
му, с акцент върху творби, които не са обект на негов авторски ко-
ментар. обобщено може да бъде направен изводът, че в редица 
негови произведения отношението му към звука има основания 
да бъде разглеждано на философско-естетическо и музикалнотех-
нологично ниво като задълбочаваща се посока в композиторските 
му търсения. И тези основания са в преди всичко в многостранно-
то му отношение към звука. 

Задълбоченият интерес на композитора към античните фи-
лософи и музиката и последвалите епохи, към музиката с акус-
тичните ѝ свойства и експериментирането със звука до звукови 
фикции и прочее, постепенно поставя в центъра на творческите 
му търсения понятието „звук“ с неговата феноменалност. „Поня-
тията „консонанс” и „дисонанс”, „както и самото понятие „звук”, 
от технически термини за посочване на емпиричните звукови яв-
ления ще станат трансцендентални категории за обозначаване на 
идеални същности, които тепърва правят мислими самите явле-
ния“ (Кристина Япова – „Какво е това звук, интервал и консонанс”, 
коментар на Боеций “De institutione musica“)30. 

Ако проследим рефлективността като водеща в творческия 
подход на Георги Арнаудов, отказът от повествователност може да 
бъде определен като най-естествения израз на модернистичните и 
постмодернистичните му търсения. Мисля, че тук определението 
на Верин – „рефлексията кара мисълта да се върти в кръг, превръща 
я в око, което вижда себе си чрез собствената си светлина. Мисълта 
става трансцендентална оптика”�� – може да бъде отнесено и към 
неговото композиторско вглеждане/съзерцание. В тази съзнателна 
поведенческа роля на творец той е близко до композитора роман-

29 Каракостова, Румяна. Георги Арнаудов. Стилови взаимодействия в 
творческата дейност на композитора в постмодерната епоха. НБу, 2012. 
Становище. 
30 Япова, Кристина. Музиката като философия. Ръкопис. София: ИИИзк 
БАН, 2018, с. 194.
�� Верин, Доналд-Филип. Философия и завръщане към себепознанието. 
София: Планета, 2001, с. 96.
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тик. Впрочем неслучайно Георги Арнаудов споделя, че от Френска-
та революция до днес ние сме все в този романтичен дух��. 

логически предпоставеното развитие на отношението към 
реторичните похвати и звуковата изразност може да бъде про-
следено от бароковата театралност до късния XIX век и примери 
от ХХ век. Пътят, който Георги Арнаудов поема, е посока на му-
зикално мислене, тръгнала, както той подчертава, естествено от 
Вагнер и неговия Тристанов акорд (ще припомня, че с дисонантните 
съзвучия, които се строят чрез систематизирано наслагване на ин-
тервали, Тристановият акорд е образец за композиторите от Вто-
рата виенска школа, тритонусово-квартово-квинтовите вертикали са 
много характерни за музиката на ХХ век��). За композитора съчета-
ването на поетиката и епоса при Вагнер е парадоксалност, която е 
породила и пътя на едно ново музикално мислене. То е било естествено 
възможно в контекста на творчеството на Шопен и Лист и е развито 
в новото отношение към изразността, трасирано от Дебюси, Стра-
вински, Месиан, Лигети. Линия, достатъчно ясна в своята посока и 
съвсем различна по отношение на традиционната, произхождаща от 
просвещенската идея, тенденция на европейската музика. Тя се опира 
на идеята за търсенето на универсални звукови модели, проявени 
в уникалността на индивидуалната изразност (подч. мое)��.

В това пространство Георги Арнаудов решава един от отгово-
рите на въпроса за отношението към звука, както и за осъзнаване на 
мястото на реториката в музикалната изразност��. Неслучайно той 
цитира Херман Брох с „Изкуството и неговият антистил в края на 
ХІХ век”36 като апологет на естетиката на модернизма, който разг-
лежда рационализма и декоративността на епохата от гледна точка 
на абсолютната непригодност на тогавашния символен език и на-
зрялата необходимост от връщането към прасимволи и универса-
лии, към търсенето на нови модели и нова изразност. Във връзка 
със зараждането на импресионизма Брох обръща внимание на за-
висимостта между способността за комуникация и т.нар. посред-
ничещ слой. този именно „посредничещ слой“ – между „езика на 
музиката и този на думите“, е новото отношение към веществената 
реалност и изходна точка за търсенето на универсално творческо 

�� Разговор с Г. Арнаудов, 8.10.2016.
33  Вж. по този въпрос систематизацията на лармина, Виолен дьо. Музи-
ката на ХХ век. Предизвикателство за солфежа. Прев. Ангелина Петрова. 
Алманах. София: НМА „Проф. П. Владигеров”, 2016, № 8. 
�� Арнаудов, Георги. Стилови…, с. 136.
�� Арнаудов, Георги.  Забравени полета на звука. – В: Летература (Lettre 
internationale), 2001, № 27 – 28, с. 62 – 67.
36 Брох, Херман. Изкуството и неговият антистил в края на 19. век. В: Пе-
сента на Нерон. София: Народна култура, 1984, с. 11 – 80.
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мислене (по Брох). В музиката слоят на символа и този на музикал-
ната реалност се сливат в едно – пише Георги Арнаудов, – докато при 
езика процесът на пораждане на словесните или поетичните символи 
трябва да премине през редица други медиумни слоеве (подч. мое)37.

И музиката, и речта могат да бъдат поставени на съседни 
или даже на едни и същи позиции спрямо техния основен меди-
ум – звука. Звукът може да бъде мислен като автономна енергийна 
система с обграждащата го вибрираща тишина (по Брох). И в двата 
случая крайният, осезаем посредничещ слой е генератор на сетив-
ното възприятие, породен от звукови еквиваленти в съзнанието на 
слушателя38. 

Другият текст с особено важно значение за разсъжденията 
на Георги Арнаудов е от Маларме: „Стихът, който от множеството 
думи-слова прави една нова, цяла, чужда на езика дума, завършва 
тази изолация на словото: с върховен замах, отричащ случайност-
та, основа на предела, въпреки редуващата се закалка на смисъла и 
звучността, тя ви изненадва така, сякаш никога не сте чували нещо 
толкова необикновено и в същото време с паметта на обекта, назо-
ван и окъпан в новата атмосфера”39. Това е една нова чувствителност 
към звука – пише Георги Арнаудов, – генериращ нов „сценичен език“ 
(подч. мое), език на работа със звукови вълни, отправящи съзнанието 
към общата или индивидуална памет, към нашето несъзнателно-Аз, 
именно от онзи протовавилонски период.40

В комплексното взаимодействие на музиката и речта ком-
позиторът вижда възможност творецът да изгради нова реалност, 
която има свой собствен живот��.

И обобщаващо, ако звукът е поставен в неговата реална све-
щена среда, тогава той може да обхване отново своите фини, неуло-
вими метафизични пространства, разположени между реалното и 
съня, между действителния и огледалния свят (подч. мое). Като 
крайни реторични жестове композиторът посочва транса – с то-
талната екстатичност и пълния изблик на емоцията –– реална или 
симулирана, и медитацията – с пълната концентрация, вглъбяване 
и дълбоко потапяне в универсалната памет (подч. мое).��

тези разсъждения са творчески реализирани в музикална об-
разност, която е преди всичко символно метафорична. тя може 

37 Арнаудов, Георги. Стилови…, с. 136.
38 Пак там, с. 136 – 137.
39 маларме, Стефан. Предварителни думи към „трактат за словото” от 
Рьоне Гил. – В: Слово и символ. Из естетиката на европейския символи-
зъм. София: НИ, 1979, с. 109 – 110.
40 Арнаудов, Георги. Стилови…, с. 137.
�� Пак там, с. 137 – 138.
�� Пак там, с. 138.
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да бъде разглеждана като рефлексия на постмодерната естетика 
с нейната мозаечност, пречупена през разпознаваеми мисловни 
идиоми. 

Двусмислеността на метафората (при „сливането на две-
те реалности метафората не трябва да ги отъждествява, да пра-
ви от тях тъждество“, а да „пренася едно значение към друго“�� 
като „акт на въображението, превръщаш един предмет в друг“��) 
стимулира композиторската му фантазия. Проявата на метафо-
ричното му мислене може да бъде проследена в различни ре-
ализации. Но при всички тях метафората остава като осъзната 
двойственост на „различна слятост“�� още в „първичното“, която 
обаче не прекрач-ва границата към остроумието, възприемано 
като виц, към баналното/тривиалното или маниерното/екстра-
вагантното46. 

Георги Арнаудов приема метафората/метафоричността в 
нейната по-широка образна сфера (ще припомня, че още Аристо-
тел, създателят на теорията на метафората, я разбира по-широко) 
като един по-обхватен „метафоричен принцип“, който ни отпра-
вя към „философията на метафората“47. това му дава свободата да 
търси опори в различни времеви преноси, отърсвайки се от пред-
намереното структуралистично мислене, като предпочита, дори 
и когато са множествени, ясни звукови послания, които пред-
ставят знаковото преобразуване и единението в нещо ново. В 
този смисъл естетиката му е по-близка до стилистичните тенденции 
при автори, свързани с т.нар. нова простота – die neue Einfachheit/diee 
neue Subjektivität (New Simplicity)48,, приета като алтернативен език за 
сериализма през 70-те години с връщането към романтични нагла-
си в камерната и симфоничната музика и операта с емблематич-
ната премиера на “Sektor IV aus “Morphonie“ за струнен квартет и 
голям симфоничен оркестър (1972 – 1973) на тогава едва двадесет 
и две годишния Волфганг Рим, изпълнена през 1974 в рамките на 
Музикалния фестивал в Донауешинген, Германия49.

�� Паси, Исак. Метафората. София: НИ, 1983, с. 28.
�� определението на Хенри Хоум. Пак там, с. 28.
�� Пак там, с. 29.
46 По определенията на Исак Паси. Пак там, с. 31.
47 Пак там, с. 48.
48 Вж. Hentscheр, Frank. Wie neu war die „Neue Einfachheit“? – In: Acta 
musicologica, LXXVIII, 2006, S. 111 – 131, http://musikwissenschaft.phil-fak.
uni-koeln.de/sites/muwi/user_upload/Wie_neu_war_die_neue_Einfachheit_
in_Act.pdf
49 Фестивалът е основан през 1921. от 1949 той се провежда съвместно 
с оркестъра на Югозападното радио Баден Баден ( Südwestfunks Baden-
Baden).
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търсенето на опростената звучност, основана на конкретни 
звукови редици, композиторът приема като мисловна творческа 
посока, отчитайки и противоречивостта в авторските ѝ конкрети-
зации. този съзнателен поход откриваме и в разсъжденията му за 
постмодернизма върху представителни творби на различни аме-
рикански и европейски композитори, разглеждан от Хабермас 
като нео-традиционалистко и консервативно движение, обгово-
рен научно и теоретично и разширен като философска и естети-
ческа парадигма от други автори50. 

отношението на Георги Арнаудов към постмодернизма е кри-
тично най-вече към онези коментари, които оставят идеите в мина-
лото. така например вместо ирония (по класификацията на Крамер��) 

50 Арнаудов, Георги. Стилови…, с. 43 – 51. тук в текста авторът се опира и 
на Вълчинова-чендова, Елисавета. Музикалният стил…, с. 156.
�� В текста Г. Арнаудов цитира цялата класификация на Крамер в неговия 
труд: Kramer, Jonathan. The Nature and Origins of Musical Postmodernism. 
In: Postmodern Music/Postmodern Thought. Еdited by Judy Lochhead and 
Joseph Auner, New York: Routledge, 2002.:
Постмодерната музика:
1. е не просто отхвърляне на модернизма или негово продължение, но 
има аспекти и на двете, като негово прекъсване и продължение;
2. е в известна степен и по някакъв начин иронична;
3. не зачита границите между звучностите и процедурите на минало и 
настояще;
4. поставя под съмнение бариерите между „висок”и „популярен”[в ори-
гинала “low”] стил;
5. изразява презрение към често неоспорваната стойност на структурно-
то единство;
6. поставя под въпрос взаимната недостъпност между елитистките и по-
пулистките ценности;
7. избягва определянето на формите (т.е. не изисква цялостната творба 
да бъде само тонална или сериална, или описана в предписан формален 
калъп);
8. приема музиката не като автономна, но като свързана с културния, со-
циалния и политическия контекст;
9. включва цитати и отпратки към музиката на многобройни традиции 
и култури;
10. приема технологиите не само като средство за съхраняване и препре-
даване на музиката, но и като нещо, което се съдържа  дълбоко в създава-
нето и смисъла на музиката;
11. използва противоречията;
12. съмнява се в бинарните опозиции;
13. включва фрагментацията и непоследователноста;
14. съдържа плурализъм и еклектика;
15. създава множествени значения и многосъставна темпоралност;
поставя смислите, а понякога даже структурите повече на слушателите, от-
колкото на партитурите, изпълнителите или композиторите . Арнаудов, 
Георги. Стилови…, с. 114 – 115.
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– доколкото техниките на реторичните алюзии при Шнитке, Берио 
или Цимерман биха били приети като такава, композиторът пред-
лага друго тълкуване на смисъла на твърдението, че постмодерна-
та музика „е в известна степен и по някакъв начин иронична” (по 
Крамер), в посока на едно ново осмисляне на нарастващата роля на 
използването на голям брой реторични похвати.

Специално обръщам внимание на извода на Георги Арна-
удов, че иронията може да бъде осъзната като такава, която използ-
ва в голяма степен и по множество начини на специални езикови 
фигури – тропи и схеми, които са обект на реториката, както и 
маркирането на избор на различни стилове�� (подч. мое). 

той коментира Шнитке�� и въведените похвати и подходи в 
съвременната музика, които са преди всичко в резултат на пред-
поставки както технологични (кризиса на неоакадемизма от 50-те и 
пуристските тенденции на сериализма, алеаторикита, сонористика-
та), така и психологически (засилените международни връзки и взаи-
модействия, изменението на представите за времето и пространство-
то, „полифонизацията” на човешкото съзнание във връзка с нараства-
щия поток от информация и полифонизацията на изкуствата – нека 
си припомним термини като стереофония, полиекрани, мултимедия 
и т.н.)��; използването на специални езикови фигури, както и поста-
вянето на смислите, а понякога даже структурите, повече на слуша-
телите, отколкото на партитурите, изпълнителите или компози-
торите (по Крамер)55, които водят към приемането на постмодер-
ната музика и като явна форма на елитизъм, който има своя генезис 
в модерното мислене и който е явен резултат на предпоставената и 
търсена ре-интерпретация на модерното мислене56. 

Друг акцент в критическите бележки на Георги Арнаудов за 
постмодернизма са свързани с поставянето под съмнение на барие-
рите между „високите” и „популярните” стилове и изразности, и пос-
тавянето под въпрос на взаимната недостъпност между елитистки-
те и популистките ценности. Според него опозицията елитизъм 
– популизъм винаги е била поза на елити, проявявана с оглед на 
различно насочени политики. Същото би могло да бъде изказано 
като основателно съмнение към поставянето на еклектиката на-
равно с плурализма. Като път той посочва приемането на плурализ-
ма, оттам и на мултикултуралността като възможна философия на 

�� Kramer, Jonathan. Op. cit., p. 16.
�� Ивашкин, Александр. Беседы с Альфредом Шнитке. Москва: РИК Куль-
тура, 1994, с. 144.
54 Арнаудов, Георги. Стилови…, с. 40.
�� Пак там, с. 140.
56 Пак там.
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мислене в посока на универсалността и уникалността57.
Ще въведа разсъжденията на Георги Арнаудов по повод на 

произведенията на Манфред троян и Волфганг Рим, които ясно 
илюстрират авторската му позиция, реализирана в неговите про-
изведения, като акцентирам на следните мисловни и творчески 
маркери:

– директен изказ и контакт с аудиторията, намирането на 
най-ясния звуков израз на творческия импулс (за разлика от ком-
плицирания и преднамерен структурализъм на постсериалното 
мислене);

– опростената музикална тъкан, които могат да бъдат оприли-
чени с една гигантски орнаментирана монодия, могат да бъдат отбе-
лязани като специфичен идиом не само в голяма част от творбите на 
Троян, но и при другите автори от неговото поколение; 

– осмисленото завръщане към традиционните пред-модерни 
форми като симфонията, симфоничната поема, сонатата, струнния 
квартет, един нов поглед към традиционно установените от практи-
ката музикални състави – както в симфоничната, така и в камерна-
та музика;

– и най-вече едно ново осмисляне на тоналността, често съчета-
вани с явни признаци на постекспресионистично мислене, на които се 
спират всички изследователи на новата простота58.

В опита за творческа авторефлексия и по-конкретно за зву-
ковия материал и произведенията, реализирани през посочения 
период59, непосредствено след които създава симфоничната си 
творба „Влахерна. Покров Богородичен“ (2012), Георги Арнаудов 
подчертава, че водещи в неговото отношение към звуковия мате-
риал, и по-конкретно при инструменталната му музика, са прак-
тики и изразност, които са присъщи на други изкуства и по-конк-
ретно на живописта или скулптурата. 

Както той пише, за него идеята за отношението на отделния 
звук и за мястото му в музикалната тъкан е свързано с възприемането 
на творбата като цветно платно и звуково-живописен обект, протичащ 
в непрекъснат, постепенно развиващ се процес, като звуково-кинетична 
скулптура. Композиторът мисли творбата множествено – като пред-
поставен стабилен материал – своего рода звуков камък или мрамор, чи-

57 Пак там, с. 141.
58 Пак там, с. 42.
59 Концерт за цигулка, струнни, ударни и тастови инструменти (2009 – 
2010); „Псалми“ за сопран и симфоничен оркестър (2008), „Фантасмаго-
рии – Книга на въображаемите същества“ за струнен квартет („Имагина-
риум“ по Х. л. Борхес), “Sound wrappings“ I за две пиана, “Le rappel des 
Rameaux“ (“Sound wrappings II”) за пиано, „Пейзаж с птици“ – поема за 
цигулка и пиано (2009 – 2010).
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ято структура, зададена от природата и времето, предполага определен 
тип звучност, развитие по хоризонтала и (N.B.) произтичащите от него 
вертикали, от една страна, а от друга, в изграждането на непрекъснато 
развиваща се и видоизменяща се тъкан. Подобна техника на мислене веро-
ятно стои и в основата на приемането на редица от творбите ми като 
форма на интензивен минимализъм и оттам към причисляването ми към 
тази тенденция. Нещо, което не споделям, и по-долу ще се аргументирам 
специално. Всъщност става дума по-скоро за използването на достатъчно 
типични и производни на речта реторични похвати, които, приложени в 
музикалната тъкан, се приемат като признаци за принадлежност към 
този тип мислене. За себе си лично застъпвам тезата, че освободеното от 
строгите параметри на модернисткото мислене и структуриране твор-
ческо съзнание от постмодерната епоха използва голям набор, съвсем не 
нови реторични похвати, присъщи на поетиката и изящната словесност. 
Похвати, които са били или са оставени на заден план от търсещото 
нова изразност мислене на музиката на модернизма. Похвати, които 
в епохата на постмодерността авторите използват значително по-
осъзнато и обилно.60 

Позволих си да включа изцяло този дълъг цитат като теоре-
тично формулирана авторска творческа концепция. Мислена в ас-
пекта на музикалната му изява, тя намира своите различни аргу-
ментации с присъщата за всеки търсещ творец противоречивост, 
затова в текста ще бъде коментирана от гледна точка на различни-
те авторски конкретизации. тук обръщам внимание на следните 
два момента, които според мен са ключови за анализа на творбите 
му не само от периода 2008 – 2011, на които композиторът прави 
авторефлексивен прочит.

Първият е свързан с идеята за непрекъснато развиваща се 
и видоизменяща се тъкан. Разглеждайки естетиката на постмо-
дернизма и различните идеи и похвати в същия труд, Георги Ар-
наудов подчертава, че протичащите процеси на стилови взаимодейс-
твия в областта на музиката, започвайки от края на 50-те години 
на ХХ век и стигайки до днес, са белязани едновременно от разпад и 
съзидание, от упадък и възход. Самият той би предложил замяната 
на подобни квалификации с други термини, защото според него 
използваните са преди всичко публицистични, но не и научни, на-
пример: видоизменение (подч. мое) – вместо упадък, защото упадъ-
кът предполага йерархизиране, поставянето на един стил и епоха в пре-
имуществено положение спрямо други; интердисциплинарнарност 
(подч. мое) – вместо съзидателност, поради факта на все по-рядката 
възможност за самостоятелното, автономното и изолирано публично 
съществуване на отделни изкуства и все по-голямата и сложно изграж-

60 Арнаудов, Георги. Стилови…, с. 118.
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даща се мрежа от взаимни връзки в творческите подходи и изразности 
в отделните изкуства61.

Вторият момент е коментарът му за т.нар. интензивен ми-
нимализъм и за реторичността, основен за въведения от мен 
аналитичен подход. утвърденото определение за музикален ми-
нимализъм е кратки мелодични и ритмични фрагменти, които се 
повтарят в постоянно изменящи се модели62. По повод различни-
те интерпретации на това определение и конкретните компози-
торски решения при автори като Стив Райш, Филип Глас, Джон 
Кейдж и други е важно да се посочи приемането на минимализма 
като (по думите на Георги Арнаудов) възвръщане към един опростен 
изказ, яснота и компактност в цялостната композиция, а оттам и 
далеч по-голяма комуникативност63. 

Ключови думи за анализа на музиката на композитора са 
възвръщане и развиване. Подходът му е сходен с подхода при 
словесния текст, с „нарочното повтаряне на едно и също, както 
постъпваме, когато говорим с натрупвана промяна в значението 
на една и съща дума“ (Богдан Богданов)64.

Разбирането на Георги Арнаудов за звука не като за суро-
вина, а като за идея и смисъл и за развиващите се звукови процеси 
като водещи до други сетивни светове, може да бъде прието като 
ключова теза за естетиката и музикалния му език. При това този 
музикален език е комуникативен вследствие на своята опросте-
ност/изчистеност. 

Възвръщането на звука към неговите природни свойства е 
свързано и с използването на звукови модели, фундирани върху 
слухови модели, които са първични и универсални. За слухови мо-
дели, заимствани от околната среда, които са звуковата връзка със 
света и инструмент на познанието, говори френският композитор 
и музикален теоретик Франсоа-Бернар Маш65, един от пионерите 
на конкретната музика и основател на групата за музикални из-
следвания (GRM) заедно с Пиер Шефер и люк Ферари. Неговите 
идеи живо интересуват Георги Арнаудов.66

61 Пак там, с. 117 – 118.
62 Minimalism – http://www.newworldencyclopedia.org/entry/
63 По Bernard, Jonathan W. The Minimalist Aesthetic in the Plastic Arts in 
Music. – In: Perspectives of New Music, Vol. 31, No. 1, Winter, 1993, p. 95. Вж. 
Арнаудов, Г. Стилови..., с. 96 – 97.
64 Богданов, Богдан. текст, говорене и разбиране. Есета. Пловдив: Жанет 
45, 2014, с. 224.
65 За François-Bernard Mâche (1935) вж. http://composers21.com/compdocs/
machefb.htm и др.
66 Разговори с Г. Арнаудов.
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оттук е идеята му за смисловото натоварване на всеки 
тон в звуковите му модели, а те, от своя страна, са подложени на 
непрекъснато движение чрез вариране/обновяване.

Композиторът не споделя причисляването му към тенден-
цията на интензивен минимализъм, очевидно имайки предвид не-
говото схематизиране. Но за своего рода наситен и интензивен мини-
мализъм той споменава в представянето му в програмата за Кон-
церт за цигулка (януари 2011): това може да бъде често музика на 
стазис, запълнена с тишина и вибриращи звуци, или пищна и оцветена 
сюрреалистична барокова картина, своего рода наситен и интен-
зивен минимализъм (подч. мое), бягащ далеч от конвенционалното 
мислене и по скоро медитиращ върху различни идеи67. 

очевидно интензивният минимализъм е тенденция, към 
която той не е равнодушен, същевременно неговото творческо са-
мовглеждане естествено го оттласква от всякакви идентификации. 
Избягвайки схематичността на възприемането му, дълбоко пре-
мислен и използван с въображение в музиката му, интензивният 
минимализъм като че ли най-точно разкрива композиционните 
подходи в композиторското му мислене.

При Георги Арнаудов водещата идея за свободната воля 
на автора, който сам управлява звуковия процес, откриваме и в 
изчистения комуникативен музикален език на неговите произве-
дения, и в преосмислянето и използването на различните рето-
рични похвати (специални езикови фигури)68, които могат да бъдат 
разглеждани като неговия прочит на интензивния минимализъм, 
който съответства на естетиката му и на музикалния му език. 

Възприемам реториката му като дълбоко осъзната и търсе-
на етична творческа нагласа в Платонов смисъл, свързана с доб-
родетелното и красивото в изкуството. Неслучайно, както вече бе 
споменато, античните ценности за красивото и хармонията Геор-
ги Арнаудов коментира в редица свои текстове.69 този стремеж 
провокира и ангажираното отношение на неговите изпълнители 
и слушатели, както и ярките словесни публицистични рефлексии 
на неговата музика. 

67 Арнаудов, Георги. Програма. Концерт за цигулка. Анотация.
68 Арнаудов, Георги. Стилови…, с. 140.
69 Например: Арнаудов, Георги. За класическата музика в преломната 
епоха. С Георги Арнаудов разговаря Митко Новков. – Култура. Портал 
Култура, изкуство и общество, 13.07.2015. 
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2. ЗВУКОВИ мОДЕлИ И „рЕ-ИНТЕрПрЕТАЦИЯ“ 
НА ЗВУКА. ПрОЕКЦИИ

2.1. Звукът като ритуал

Пространството на извънмузикални опори, които намират 
своя звуков еквивалент в музиката на Георги Арнаудов, е твърде 
широко: от орфическата, индийската, славянската и келтската ми-
тология, родопския фолклор и испанската сарсуела, религиозни-
те псалми, Григорианския хорал, анонимни манускрипти от ма-
настири в Испания и Перуджа до Вагнер, Рахманинов и Пиацола, 
до текстове на Джеймс Джойс, Херман Брох, Хорхе луис Борхес, 
Сполдинг, Николай лилиев, картините на белгийския сюрреалист 
Рене Магрит или текстове на Салвадор Дали… Ролята и значени-
ето на тези опори могат да се приемат като провокиращи конк-
ретни състояния. Композиторът ги определя като подсъзнателен 
ритуален досег, водещ до потъване във всеки един от тези паралелни 
светове и достигане до особен контакт със звука в неговото първично 
състояние, като проявление на духа, на звученето на природата, на 
кристалите, на сферите и телата. До звука като гранично състоя-
ние на израза (подч. мое)70. тези опори могат да бъдат разглежда-
ни и като своеобразна програмност, още повече, че музиката му е 
съпътствана от текстове, насочващи слушателя71. 

За Георги Арнаудов ритуалът, взет като практика, реал-
ност и метафора на мисленето, е друг начин на осъзнаване на света 
и полагането на целия наш живот в него. Ритуалът на единени-
ето е това, което е създавало среда, културна общност и единен 
обществен порядък72. особено важни за анализа на неговите пи-
еси, озаглавени като „ритуали“, е разбирането му за музиката 
в ритуала. Композиторът я определя като особено състояние 
на звука, при което едновременно хем трябва да останеш в 
сюжета на реалността, хем да създадеш онзи метаезик, кой-

70 Цит по: Кръстева-Тийкър, Калина. Цит. съч. 
71 Като паралел, за „нова романтика“ в ХХ век многократно публично го-
вори и Димитър Христов, а Ганка Неделчева във връзка с неговите „Нок-
тюрни“ коментира неговото понятие „втора романтика“, извеждайки 
емоционално-психологическата романтична нагласа и програмността 
като отличителни белези. Вж. Неделчева, Ганка. Ноктюрните за пиано 
от Димитър Христов в българския и световния опит. Интерпретацион-
на многозначност на технологичните паралели с ноктюрните на Шопен. 
София: Музикално общество „Васил Стефанов“, 2015.
72 Арнаудов, Георги. Връщайки се към митовете днес, човечеството отно-
во търси своите изначални и същностни кодове. – В: Старева, лилия. 
Митове, творци, време. Разговори. Пловдив: Жанет 45, 2016, с. 44.
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то създава другата, непозната образност (подч. мое)73. В под-
крепа на своите разсъждения като ярки примери той посочва 
Монтеверди, Хендел и Бетовен, чиято музика е създадена с най-
малък разход на средства, без усложения на мисълта и тъканта и 
този подход води до грандиозни смислови ходове, до потапяне 
в естеството (подч. мое)7�.

Ритуалът – като различни обредни жестове, посветени на 
светлината и света/космос с неговото съграждане от хаоса и стре-
меж към божествената хармония, имат специално място в твор-
чеството на Георги Арнаудов. 

Автор е на: ритуал I за пиано (1988), „Въплъщение в свет-
лината“ – ритуал II (1993), “Borges Fragment“ – ритуал III (1993) 
за соло виолончело, “Kells“ – ритуал IV (1999) за соло виолон-
чело75, както и на други творби, които не са озаглавени така, но са 
мислени в тази посока. Ще цитирам едно много точно почувства-
но изказване на творец литератор – Марин Бодаков: „В музиката 
на Арнаудов звукът придобива ритуално измерение“76.

Интерпретирани са от изпълнители, които имат специ-
ално отношение към тази музика77, възприемана като „свеще-
нодействие“, „разтваряне в необятните пространства на звука, 
тишината, светлината“, „магическо преживяване и съ-прежи-
вяване“78. 

Първите два ритуала се открояват с използваната минима-
листична техника по отношение на звуковия материал. С преоб-
разуването им в разгънати звукови картини се изгражда предста-
вата за обредно действие, израстваща от основния тон ре. Интен-
зивността на звуковото поле е организирано от протичащите във 
времето звукови състояния или процеси (по лахенман – „поняти-
ето за звук е време, артикулирано посредством звуковите впечат-
ления“79), които са реализирани чрез техника, базирана на ком-

73 Пак там, с. 45.
74 Пак там.
75 Ритуал I, първо изпълнение Валерий Матю¿хин, 3.10.1988, Киев; Ритуал 
II, първо изпълнение Борислава танева, март 1993; Ритуал III, посветен на 
Калина Кръстева, първо изпълнение 5 март 1993; Ритуал IV, посветен на 
Анатолий Кръстев, 1999.
76 Bodakov, Marin. [The first edition of Bulgarian Folk Songs…]. CD “The 
Way of the Birds I – III, Footnote (… und Isolde/ns Winkfall lassen…)”. Labor, 
2010.
77 Първите два ритуала познавам от изпълнението на Боян Воденичаров.
78 Вж. Кръстева-Тийкър, Калина. Цит. съч., с. 
79 Вж. Петрова, Ангелина. Постмодерният слухов опит: музикален син-
таксис в композицията от последното десетилетие на ХХ век и началото 
на ХХI век. – Българско музикознание, 2013, № 3 – 4,, с. 168. В книгата си „За 
изучаването на музикалната хармония“ Марияна Булева отделя специ-
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позиционни модуси. основните звукови редици са фиксирани.80 
Звуковите състояния – „една нова пространствена координата“ 
(по Марияна Булева)81, се превръщат в „център на събитийността“ 
(в смисъла, в който Нева Кръстева разглежда вертикалната про-
екция на формата по отношение на „идеално-хармоничния рене-
сансов (Палестринов) стил“82, постигнати чрез задържани тонове 
и различно образувани и преобразувани клъстери. Концентрира-
на в тях звукова енергия поема колористичните характеристики 
на тоновете в звуковата редица83 и процесуално осмисля звуковата 
събитийност на въображаемия ритуален сюжет. 

В ритуал I звуковата редица (ре – ла – ми; ре – ми – фа# – сол# 
– ла – си – до# – ре# – ми) (пример 1.1) е интензивно проведена чрез 
постепенното ѝ попълване и звуково уплътняване, и посредством 
постѐпенни движения и клъстери. Звуковисочинно фактурата се 
разгръща пространствено. Динамиката постепенно се увелича-
ва – от рррр достига в зоната на кулминацията до ffff (пример 1.2). 
Проведена в две вълни на нарастващо напрежение, тя се задържа в 
отзвучаващо звуково петно – клъстерно построение, изградено от 
енергията на едновременното прозвучаване на тоновете от звукова 
редица (ре – ла – си – до# – ре# – ми) (пример 1.3) – композиционен 

ално внимание на връзката „Звук – време – пространство – слушане: една 
нова идея за хармонията“. Булева, Марияна. За изучаването на музи-
калната хармония. теоретични, методологични и методически аспекти. 
Пловдив: Астарта, 2017, с. 320 – 327.
80 Вж. Спасов, Божидар. опит за класификация на съвременните ком-
позиционни методи. – В: Музикални хоризонти, 1979, № 10,  с. 134 – 169. 
Георги Арнаудов посещава лекциите на Божидар Спасов в Музикалната 
академия и изтъква тяхната важна роля за своето формиране като компо-
зитор. На модалността и авторските изследователски рефлексии Марияна 
Булева посвещава втората част от цитираната монографична книга. 
81 Булева, Марияна. За изучаването..., с 39.
82 Кръстева, Нева. Музикално-теоретични  изследвания. том I. Дупница: 
Leading Technology, 2002, с. 187 – 188: „Вертикалният момент става дейс-
твителен център на събитийността и се превръща в специална методоло-
гия на класическото многогласие“. На този въпрос специално акцентира 
вниманието Марияна Булева във втората глава „Хармонията като исто-
ричен феномен. Хармония и акорд“ от цит. изследване. Булева, Мария-
на. За изучаването..., с. 39 – 40.
83 тук ще цитирам отново Марияна Булева, която, по повод израза на 
Нева Кръстева „действителен център на събитийността“ извеждайки 
хармоничните параметри в мажоро-минорното акордово мислене, кои-
то могат да бъдат изразени симултантно, посочва като първо, което вер-
тикалът концентрира, „акустичните качества на музикалната система“. 
Пак там, с. 40. В случая ни интересуват именно тези акустични качества, 
разбирани в контекста на принципния извод на Марияна Булева – „във 
всяка музика, която е тонововисочинна по същността си, хармонията е 
формиращ фактор на музикалното времепространство“. Пак там, с. 42.
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похват, който е използван от различни автори с цел „дефиниране 
на звуковото пространство“84. В третата вълна динамиката посте-
пенно угасва, а в края на пиесата звукът се разтваря в тишината 
(пример 1.4). 

Пример 1.1. Ритуал I (начало)

84 Вж. по този въпрос: лармина, Виолен дьо. Цит. съч.
„С новото дефиниране на звуковото пространство – пише лармина, – ко-
ето се проявява с клъстърната звучност, като един от важните жестове в 
Новата музика, се разкрива постепенно звуково надмощие на звуковото 
петно. още в петата багатела от Веберн постепенното въвеждане на 12-те 
тона е централен „корен“, докато не прозвучат всички 12 тона, и това е 
откроено като формообразуващ принцип. трета микролюдия от Куртаг 
се основава на същия принцип… Специфичен феномен виждаме при 
разпадането на клъстъри с постепенно отнемане на тонове: преобразува-
нето на хармоническия „цвят“ е като че ли незабележимо, тъй като отне-
тите тонове оставят следи в паметта и отпадането им не се усеща…“.
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Пример 1.2. Ритуал I (зона на кулминация)

Пример 1.3. Ритуал I (клъстер)

Пример 1.4. Ритуал I (финал)
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Заглавието на ритуал II – „Въплъщение в светлината“, 
насочва възприятието към по-конкретна образност. основният 
модус, който авторът използва, е статична звукова редица от 23 
тона85 (пример 2.1), пространствено разгърната.

Пример 2.1. Ритуал II. Звукова редица

          

      А1                                           –                                   е4 

Пиесата започва с повтарящ се „ритуален тон“ ре3, около кой-
то в определени регистри се появява в различни транспозиции (по-
добно на сериалната техника) звуковата редица (пример 2.2).

Пример 2.2. Ритуал II

85 При разговор във връзка с анализа на творбата авторът ми предостави 
звуковата редица, върху която изгражда творбата си.
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Първият повтарящ се модус е от втора към трета октава, 
първоначално като едва докоснати, три звуково израстващи фи-
гури (ми бемол – сол# – си бемол  – ла бемол  – ре – ми3 ) и отново три 
акцентирани звукови конструкции в силна динамика (съответно 
ми бемол – сол# – ла – си бемол  – ре – ми3), които откриват следващо-
то пространство на повтарящи се различни по плътност и регис-
трово разгърнати фигури в контрастна динамика, достигаща до 
кулминация от наслагващи се задържани тонове (пример 2.3) . 

Пример 2.3. Ритуал II

Звуковата редица е представена както линеарно с клъстери 
от задържани тонове, последователно звучащи, които уплътняват 
(пример 2.4) и все повече динамизират чрез повторения (пример 
2.5) и промени в темпото (реторично забавяне и отново възвръща-
не към първоначалното) звуковата фактура. 
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Пример 2.4. Ритуал II

Пример 2.5. Ритуал II

С флажолетни клъстери в пианисимо във висок регистър 
(втора и трета октава) (пример 2.6) се подготвя заключителният 
дял. Регистровият и динамичният контраст (ниският регистър 
е в силна динамика, за разлика от високия) звуково пресъздават 
идеята за „въвличане в светлината“. Светлината е звуковото про-
странство на многократно отзвучаващия тон ми4 в ррр. той е най-
високият и във финалния акорд в съзвучието до2 – ла2 – си2 – ре3 
– ми4 (пример 2.7).

Пример 2.6. Ритуал II
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Пример 2.7. Ритуал II

Третият ритуал „Борхес фрагмент“ за соло виолонче-
ло86 е посветен на Калина Кръстева (през 1998 е записан от „Гега 
Ню“). Борхес с неговите сюрреалистични видения е сред лю-
бимите автори на Георги Арнаудов. С негови текстове или об-
рази са свързани няколко произведения: танцовата постановка 
„оферториум“ II – по текстове Х. л. Борхес (хореография Мила 
Искренова, 1996), „Фантасмагории“ III – „El libro de los seres 
imaginarius“ („Имагинариум“ по Х. л. Борхес, 2010) и „Фантас-
магории“ II – Концерт за цигулка и оркестър (2012), на които 
ще се спра специално.

86 тембърът на виолончелото е предпочитан от композитора. Автор 
е още на: Соната за соло виолончело и го включва в редица ансамбли 
като „Деликатеси“ за две и три виолончели, „тиеполия“ за блок флейта, 
виолончело и ударни, „Забравени песни“ за сопран, виолончело и пи-
ано, Интерпретации I “Amer Desir” (Miraculum по Matheus de Perusio) 
за цигулка и виолончело, Интерпретации II “Stela splendens in monte” 
(Miraculum  Libre Vermell от Манастира в Монсерат), „Милонга“ за три 
виолончели и пиано и други камерни формации. трябва да  добавим и 
сърдечното приятелство с проф. Анатоли Кръстев и семейството му като 
конкретен стимул за написване някои от тези творби. 
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Произведението на Борхес, вдъхновило композитора за тре-
тия ритуал, е кратката поема „Розата“ (1923) – Розата, неувяхваща-
та роза, дето не разбулвам... Розата непостижима87. Георги Арнаудов 
определя творбата като знак (жест) на разума и съзнанието в нашия 
стремеж към Бога. Знак на Борхес, на неговата вавилонска Вселена, на 
Библиотеката с всички книги в света, на неговата Rose и неговото alter 
ego.88

В своя анализ на пиесата Калина Кръстева-тийкър характе-
ризира музиката като усещане за „мистична безкрайност“. Начал-
ните тактове създават „пространство на барокова изчистеност“. 
„от небитието тонът „сол“ от голяма октава преминава в септи-
мата сол – ла , която, след постепенно увеличаване на тоновия и 
интервалов диапазон, достига фанфарно звучащите малка терца 
и чиста квинта – възлови моменти в пиесата по-нататък, „опорни 
точки“ за проследяване от виолончелиста“89 (пример 3). 

Подобно на другите два ритуала, и тук интерпретаторът 
трябва да изгради пиесата, като осмисли динамичните пропор-
ции в творбата, които звуково преобразуват повтарящите се „ри-
туални“ тонове. Постига се вълнообразно натрупване на звуковата 
енергия, оцветена и от използваните различни регистри и техни-
ки (например пицикати, сфорцати), метроритмични смени и т.н. 
Както описва картината изпълнителката, „задачата на интерпре-
татора е вдъхновяваща, но сложна – при ритуалната повторяемост 
на точно изградени и константни „тон-тонове“, действащи като 
свещенодействие острови на просветление, да създаде атмосфера-
та на задаващо се шествие, което приближава, завладява, обсебва, 
обвзема. Да открои кулминацията в средния дял (Rubato – senza 
mesura), която, при екзатното изписване на нотната картина, е 
поле на импровизация, обагряща фактурата ритмически (квин-
толи, секстоли, седмоли, открояващи терцовото последование) и 
динамически (чрез напластяване на силна динамика и резки сфор-
цати)“90. 

87 Борхес, Хорхе луис. За ада и за рая. София: Народна култура, 1989, с. 14. 
Прев. Рада Панчовска.
88 Пак там.
89 Кръстева-Тийкър, Калина. Цит. съч.
90 Пак там.
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Пример 3. Ритуал III (начало)

Калина Кръстева -тийкър посочва едно очевидно авторово ука-
зание, което е много важно за осмисляне на интерваловите структу-
ри не само в тази творба: „изпълнителят трябва да борави много вни-
мателно с натрупването на звукова маса и с все по-усложняващата 
се ритмична схема. тремолиращите „ускорения“ върху тоновете „ла 
– до“ би трябвало да бъдат изсвирени по начин, който да ги предста-
ви не толкова като интервали, а – като състояния на звука (подч. 
мое)91. Състоянието на звука определя звуковия скелет на пиесата, 
който изпълнителката определя като „сякаш въображаем акорд“, 
тоново изчистен, същевременно звуково оцветен, изграждащ про-
зрачна фактура. 

Идеите на Георги Арнаудов за отношението към отделния 
звук и неговото място в музикалната тъкан и възприемането на 
творбата като цветно платно, звуково-живописен обект, протичащ в не-

91 Пак там.
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прекъснат, постепенно развиващ се процес, на което бе обърнато специ-
ално внимание, още в творбите му от 90-те години намират своята 
успешна реализация. По-късно, в разговор за вестник „Култура“ от 
2012, композиторът споделя: Давам си сметка колко самото концен-
триране в една звукова материя е сложно, защото все повече в последните 
години откривам за себе си как, когато пиша, се чувствам по-скоро като 
застанал пред бяло платно или пред необработен мраморен къс, от който 
трябва да извайвам звуци. Оттук, концентрирането в отделния звук е 
изключително преживяване. Защото в момента, в който съзерцаваш този 
звук, ти трябва по различен начин да се вглъбиш, трябва да се оставиш 
той да те води – както мраморът води скулптора. Камъкът те избира. 
Звукът те избира, за да те насочи в някаква посока…92.

Пиесата „Kells“ – ритуал IV за соло виолончело е посветена на 
Анатоли Кръстев. творбата е изпълнявана от Атанас Кръстев, както 
и от световноизвестната германска виолончелистка Аня лехнер, ко-
ято я включва в свой диск с творби за соло виолончело93. Музиката е 
вдъхновена от известния ръкопис на Келтската книга, с великолепните 
рисунки и украшения. тя асоциативно пресъздава визуалните образи 
чрез непрекъснато натрупване на енергия, събиране на орнаменти и 
цветове, знаци и значения, произтичащи от точното заклинание около 
един „вокален“ център, и постигане на ликуване от импровизацията94. 
През 2017 Георги Арнаудов определя творбата като по-отдавна на-
писана, преди почти две десетилетия – време, в което коренно проме-
них начина си на писане. В сравнение с други негови творби „Kells“ е 
преди всичко въздействащ емоционален монологичен разказ, впе-
чатляващ с тембровото си богатство и дори пищност. 

През 90-те години Георги Арнаудов проявява активно нагла-
сата си към минимализма и използването на архетипни структу-
ри, върху които изгражда своите произведения. това е преход на 
преосмисляне на използваните от него сериални техники в по-ран-
ни произведения. Както бе конкретизирано в анализите на риту-
алите, звуковата картинна образност се постига чрез „ритуални“ 
тонове от основен звукоред, чрез тяхната поява в звуковия спектър 
на „свещеното“ пространство – регистрово разпределение, задър-
жане или повторение, тембров контраст и прочее – може да бъде 
проследена синтактичната картина на музикалния разказ. Специ-
ално място имат образуваните клъстери, които артикулират прос-
транствените отношения в композицията. 

92 Дочева, Екатерина. За звуковия мрамор, духовната алчност и колек-
тивния нарцисизъм. Разговор с Георги Арнаудов. – В: Култура, 15.06.2012, 
№ 23, http://www.kultura.bg/bg/article/view/19863
93 През януари 2018 Аня лехнер я изпълни в залата на Центъра за култура 
и дебат Червената къща „Андрей Николов“ в София.
94 Арнаудов, Георги. Анотация. За “Kells“.
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В този контекст могат да бъдат разглеждани и други негови 
творби за пиано като „...къс небе всред тишината...“ (по картини 
на Рене Магрит, 1993) (...un pan de ciel au milieu du silence)95, „Хра-
мът на тишината” за две пиана (1996) и др. 

2.2. Звукови реконструкции

„Офически химни“ (Thyepoleo. Orphic Mysterial Rites) 
(2000) бих определила като творба с особено място в музиката 
на Георги Арнаудов. Като мотивация за създаване и естетика тя 
чертае нови творчески пространства за композитора и в известен 
смисъл пренастройва творческото му съзнание. това ми дава осно-
вания да я възприемам като инициационна за самия автор, както и 
за музикално-технологичния анализ на произведенията му. 

тук е мястото да изясня моите основания за използването на 
литературния термин инициационен, който е свързан с формулира-
ното понятие инициацинно гранично поле във фундаменталното из-
следване на Радосвет Коларов „Повторение и сътворение: поетика 
на автотекстуалността”96, както и смисъла, който аз влагам в тях97. В 
интерпретацията на понятието следвам някои негови идеи, които 
дават ключ за осмисляне на анализирани от мен творби именно от 
гледна точка на поврата, който, както го определя лорънс липкинг, 
типологически може да бъде определен като „преминаване на ини-
циацията”98. Ще уточня, че преди всичко става дума за творби, кои-
то могат да бъдат определени като гранични за даден автор. След-
вайки тази линия на разсъждения, могат да бъдат открити ярки 
примери за анализ от световната литература, от различни епохи, в 
това число и конкретно към примери от новата българска музика 
и от български автори, при които композиторската субстанция не 
е само музикална. Идейно и музикалнотехнологично чрез изпол-
звания език музиката е в своебразен непрекъснат творчески диалог 
с актуални, често противоречиви послания, присъщи на съвремен-
ния творчески процес и българската култура, огледани в контекста 
на националната художествена традиция и глобалните тенденции 
в изкуството на нашето време.99

95 Специално ще посоча изпълненията на Ромео Смилков в България, 
Австрия, Италия, турция и др.
96 Вж. Коларов, Радосвет. Повторение и сътворение..., с. 136 – 162. 
97 Вж. Вълчинова-чендова, Елисавета. Инициационни…
98 Пак там.
99 В посочения текст се спирам на конкретни примери от музиката на Ру-
мен Бальозов, които по друг повод са разгледани от гледна точка на жан-
ра. При него посоката на разсъждения е свързана с два гранични момен-
та. Ще подчертая, че музиката на Бальозов очертава проблемни полета, 
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Същевременно, мислени от гледна точка на музикалноре-
торичните похвати, творбите на Георги Арнаудов предполагат 
и разглеждането им като текст, който, подобно на литературния 
текст, има ясна структура и смислова натовареност на всеки звук, 
сричка, фраза, мисъл/изречение, което е още един аргумент в ос-
нованията за избора на такъв подход към анализа на творбата. 

“Thyepoleo. Orphic Mysterial Rites“ е произведение, в което 
се реализира пренастройването на композиторското съзнание и 
музикалния език на Георги Арнаудов. Музиката е предназначена 
за запис на компактдиск, който е високо оценен и определен като 
„издание с изключителна стойност“100. Реализиран е по идея на 
проф. Александър Фол, автор на текста към него. 

Във връзка с фактологията на създаването на творбата101 пър-
во ще се спра на срещата на проф. Александър Фол с музиката на 
Георги Арнаудов и неговата идея да бъде потърсен някакъв тип 
звуков аналог, който да представи звуков образ на химните. През 
1996 Проф. Александър Фол се свързва с композитора и му пред-
лага да се запознае с текстовете на 87-те химна на орфей, които 
той публикува в своята книга „Химните на орфей” (1995)102, осно-
вавайки се на изследването на Г. Квант103 (G. Quandt) в изданието 
му от 1955 г. Публикувани са оригиналните текстове с коментари 
от българския учен, както и въведение. Химните представляват 
молитви призовавания към богове, божества и обожествени кос-
мически сили. те са били открити в Константинопол от италиан-

свързани с генерални въпроси на композиторския процес. В по-ранни 
мои публикации съм извела следните проблеми полета, които могат да 
бъдат формулирани и проследени в неговото творчество: „новата музи-
ка или метафората за краевековния преход между стилове”; „жанрът 
като памет за миналото и бъдещето”; „синтезът в изкуствата и „чистата” 
музика”; „постмодерните знаци и тяхното разчитане през 80-те, 90-те, 
в съвременността”. В тази статия разглеждам творчеството на Бальозов 
като дълговременен отворен проект, съставен от конкретни по-малки 
проекта, които пронизват и фокусират творческата му биография през 
годините. това се отнася както за оркестровата му музика – например 
симфоничния му проект, така и за камерните му опуси.. В тази линия на 
дълговременна отвореност се съдържат приемствеността и иновациите, 
граничността във връзката между конкретните по-малки проекти. 
100 Дочева, Екатерина. Издание с изключителна стойност. – В: Култура, № 
44, 10.11.2000, http://www.kultura.bg/media/my_html/2155/noti.htm
101 относно фактологията се основавам на направени интервюта с Георги 
Арнаудов и негови изявления, на рецензията на Екатерина Дочева във в. 
„Култура“, тъй като в нея коректно (със сътрудничеството на автора) е 
въведена фактологията около създаването на произведението, както и на 
изказвания на неговите изпълнители.
102 Фол, Александър. Химните на орфей. София: Борина, 1995.
103 Quandt, Guilelmus. (1955). Orphei Hymni. Berolini: Apud Weidmannos.
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ския учен и историк Джовани Ауриспа104 30 години преди пада-
нето на града в ръцете на турците в един кодекс, който съдържал 
химни под авторството на орфей, омир, Калимах, Прокъл, както 
и текста на орфическата Аргонавтика.

Ще цитирам Георги Арнаудов:
– Не аз го търсих, а проф. Александър Фол ме покани да започнем 

този проект. Попадането в различни културни и професионални сре-
ди, правенето и създаването на различни по тип неща  е изключително 
интересно и вълнуващо нещо за живота на един творец. Александър 
Фол ми даде текстовете (подч. мое). 

Датата на започването на творческото сътрудничество между 
Фол и Арнаудов е стриктно документирана на първата страница 
на подарения екземпляр от „Химните на орфей“: 105    

104 Знаменитият италиански учен, историк и грецист Джовани Ауриспа 
Пучинерио (1376 – 1459) пристига в Константинопол през 1418 и оста-
ва в града до 1423. По време на престоя си във византийската столица 
той открива 250 манускрипта от епохата на Античността, които изнася 
от обречения вече град и занася във Венеция. Според много източници 
от епохата Ауриспа е принуден да заложи цялата сбирка срещу сумата 
от 50 златни флорентински флорина. Научавайки за това, Козимо Меди-
чи изкупува на висока цена всичките ръкописи и поканва Ауриспа във 
Флоренция. През 1438, по време на Фераро-флорентинския събор, той 
е поканен от Папа Евгений IV да стане негов личен секретар. Позиция, 
която Ауриспа запазва и при наследника си Папа Николай V.
105 Фол, Александър. Химните...
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Естествено, аз не можех да свърша това сам и ако не беше той 
да ми покаже цялата тази антична лексика, тънкостите на транс-
литерацията – защото все пак са текстове на 2600 – 2700 години – аз 
наистина нямаше да се справя. Те се появяват някъде в VI век преди 
Христа при Ономакрит, тълкувателя на предсказания, който по ду-
мите на проф. Фол „прекъсва – но само в Атина и Атика! – спонтан-
ната орфическа вяра, изразявана чрез дермена (обреди), и около средата 
на VI век пр.Хр. туря началото на нейната литературна подредба чрез 
логос в мусическото тѐхне (изкуство)106. 

И още:
– Една от големите ми срещи беше с такава знаменита личност 

като проф. Александър Фол през 1996 г. Беше чест за мен да ме покани 
да работим заедно – да възстановим антична тракийска музика, коя-
то е звучала тук, по нашите земи, преди хиляди години. Смея да кажа, 
че се получи интересно произведение, което тогава издадохме на диск, а 
сега, през 2018, ще се опитаме да го „изправим на крака”, да направим 
спектакъл. 

106 Фол, Александър. Химните..., с. 14.
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Георги Арнаудов изтъква, че задачата му е да претвори музи-
ката в мистериални ритуали, които не знаем точно откога датират, 
но през VІ век пр.н.е. са изнамерени, събрани и записани от Ономакрит 
– „съставителя“ на предсказания, най-често приписвани на Музей107.

Решаваща за целия процес на реализация на музиката му 
– от идеята до нейния запис, е съвместната работа с проф. Алек-
сандър Фол: Тогава той ме покани да мислим заедно, да направим 
опит да чуем как са звучали тези мистерии преди хиляди годи-
ни. Научи ме как да разчитам античните текстове, как да ула-
вям ритъма, хармониите и мелоса на текстовете. Впрочем той 
създаде у мен и този пиетет към античните текстове и навика за 
работа с изворни текстове, навик, който до момента ме кара да из-
падам във възторг. И мисля, че това е едно от произведенията, които 
ми се получиха. Впрочем то като че ли се получи самò, а аз само ко-
ординирах подредбата и протичането на музикалната мисъл (подч. 
мое).108.

Георги Арнаудов споделя, че дискът е плод на многогодиш-
на работа и изследвания в областта на античната музика и пред-
ставя един съвременен поглед върху античната култура и ритуали 
на тракийските племена и орфическата религия от периода на 
първото хилядолетие преди Христа109.

Понятието мит е характерно с нееднозначност, поради фак-
та, че „когато говорим за мит, ние винаги имаме пред очите си 
някакъв разказ“110, „митът е непременно синкретичен разказ, в 
който историческото и космологичното са смесени“ (Богдан 

107 И още от описанието на композитора: Въпросните текстове били стро-
го пазени столетия в най-ценните библиотеки. Близо 1000 г. са съхранява-
ни в една от Константинополските библиотеки. Преди градът да падне под 
обсадата на Мехмед Завоевателя, италианският учен и историк Джовани 
Ауриспа успява да спаси от обречения град няколко кодекса, един от които 
съдържа прословутата сбирка на Ономакрит. Години по-късно, около 1460 
– 1462, Марсилио Фичино започва да превежда Орфическите химни и Арго-
нативката, но повечето от ценните изворни манускрипти, за съжаление, не 
стигат до нас. Следващият превод е направен през ХVІІІ век от неоплатоника 
Томас Тейлър и именно на него, на дисертацията на Дитрих и последното 
издание на Абел от 1885 г. се е опрял проф. Александър Фол. Това изключител-
но ценно българско издание, което излезе през 1996 г., съдържа пълен анализ 
на текстовете, на пътя на появата на отделните думи, на разночетенията 
и несигурните текстове – едно блестящо извороведско издание. – Арнаудов, 
Георги. Георги Арнаудов – Джо: Музикантството унищожи собствената 
си гилдия!  http://glasove.com/categories/vytreshni-glasove/news/georgi-
arnaudov-dzho-vtora-chast
108 Пак там.
109 Съобщение за БтА, цитирано в няколко културни и други блогове. 
110 Старева, лилия. Цит. съч., с. 13.
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Богданов)���. Всички словесни описания на мита са опит да бъде 
„преразказано“ свещеното „като реалност от съвсем различен 
порядък в сравнение с „природните“ реалности. Езикът е спосо-
бен единствено наивно да изрази tremendum или majestas, или 
mysterium fascinons с термини, заети от областта на природното 
или от профанния духовен живот на индивида. Но тази съответна 
терминология се налага именно поради неспособността на човека 
да изрази ganz andere: езикът е осъден да обяснява всичко, което 
надхвърля природния човешки опит, с термини, заимствани от 
самия него“���. Връщайки се към митовете днес, човечеството отново 
търси своите изначални и същностни кодове���, „Митът, като корен 
на човешкото съществуване, може да бъде описан чрез определени 
теми и сюжети и чрез определен тип герои…“(Милен Русков)���.

Без да се спирам тук на тази сама по себе си интересна тема 
за мита и неговото претворяване в съвременното изкуство, респ. в 
съвременната музика, ще подчертая само, че както в българската 
литература, така и в музиката това не е тема, която е силно застъ-
пена. В този смисъл операта „Прикованият Прометей“ на лазар 
Николов е уникален образец на авторовия разказ на мита, напи-
сан и реализиран през 70-те години (самият композитор по повод 
на творбата казва: „музиката е, защо не – антична, тя е трагична и е 
моя“, тя „отговаря на словесността, по-точно на атмосферата, коя-
то създава словото на Есхил. В нея няма нито един светъл тон…���), 
но не опосредствено и през интереса към романтизма (за който 
говори Милен Русков по повод българката литература116), а като 
антиромантично и модернистично послание117. 

Връщайки се назад във времето, Георги Арнаудов споделя: 
Давам си сметка, че не съм писал нещо, което пряко или косвено да 
не е основано на мита, особено славянските митове. Но това е преди 
всичко инструментална музика, в която съм се опитвал да вляза с ми-
тологичното в ритуалното мислене. Не бих могъл да дам рационално 
обяснение на този си интерес118.

��� Пак там, с. 14.
112 Елиаде, Мирча. Сакралното и профанното. Превод Г. Ангелов. София: 
Хемус, 1998 (увод).
��� Арнаудов, Георги. Връщайки се към митовете днес, човечеството отно-
во търси своите изначални и същностни кодове. Разговор. – В: Старева, 
лилия. Цит. съч., с. 37 – 55.
��� Вж. русков, Милен. Митологията е огромен източник на истории. 
Разговор.  – В: Пак там, с. 493 – 504.
��� Цит. по: Петрова, Ангелина. Композиторът лазар Николов. София: 
ИИзк БАН, 2003, с. 127.
116 русков, Милен. Митологията..., с. 496.
117 Петрова, Ангелина. Композиторът…, с. 129.
118 Старева, лилия. Цит. съч., с. 54.
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Сега, в „орфическите химни“, мисленето за мита е вече самосто-
ятелен проблем, свързан преди всичко със сътворяването на звуково 
пространство, което ре-интерпретира „свещеното пространство на 
мита“ (използвам термина и смисъла, който влага в него Мирча Елиа-
де – с неговата „неподвижна точка“, „възможност да се ориентираме в 
хаотичната еднородност, да „сътворим Света“ и да живеем реално“)119, 
и на съответстващ на този синкретичен разказ музикален език. 

Във връзка с проблема за мита като универсален модел ком-
позиторът, определяйки за себе си като поразително изследване-
то на френския композитор Франсоа Бернар Маш „Музика, мит 
и природа“, казва: С възможността митовете да бъдат използвани 
като универсални модели … ние можем да се обосновем на тези универ-
сални звукови модели и при търсенето на сходства между подобни, по-
някога и идентични мелодии от различни страни … нещо естестевно 
и разбираемо, доколкото музиката е подобна в своите първични зву-
кови модели и кодове (подч. мое)120 (въпрос, който беше положен 
като основен за разглеждането на музикания език на Георги Арна-
удов в първата глава на този текст). В този смисъл той разглежда 
мита като своего рода смислов код (подч. авт.), зададен от природа-
та. Той може да бъде видян в континуума и срастването между две 
така еднакви и толкова различни сфери като мита и фолклора. Така 
центрирането на мисълта върху идеите и универсалността в първия 
случай преминава в конкретиката на другото (подч. авт.) разбиране , 
мислене и правене на артефактите, културите и ритуалите���.

Цитираните думи на Георги Арнаудов, че връщайки се към 
митовете днес, човечеството отново търси своите изначални и същ-
ностни кодове��� могат да бъдат проследени във философския кон-
текст на коментираното „свещено пространство“, което определя 
и подхода на композитора не само в „орфическите химни“, но и 
в „Страсти по Давид“, в симфоничната поема „Влахерна. Покров 
Богородичен“ и в други произведения, които могат да бъдат ана-
лизирани като реализация на интензивен минимализъм, основан 
на звукови структури – архаични кодове. 

Заглавието на произведението „Thyepoleo“ е термин, изпол-
зван от Платон. Буквално означава молитва, призоваване и контакт 
с Бога чрез текст и говорене. 

Процесът на работа е определен от композитора като уни-
кален – търсене на музиката в ритъма, агогиката, смисъла и 
връзките със словото, и продължава близо четири години. Алек-

119 Елиаде, Мирча. Сакралното… 
120 Старева, лилия. Цит. съч., с. 41 – 42.
��� Пак там, с. 43.
��� Пак там.
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сандър Фол пише в текста към компактдиска: „В тази творба се 
предлага една среща на минало и настояще в съвременното зву-
чене на орфическите мистериални ритуали. това не е буквална 
реставрация на античната орфическа музика или на античния 
тракийски начин на изпълнение Thrakisti, нито пък нейна редак-
ция. Става дума по-скоро за нов поглед към Божественото поз-
нание на Орфическите химни (подч. мое)“.

Както бе посочено, музиката на орфическите химни е на-
писана по оригиналните изворни текстове според изданията на Г. 
Квант и на проф. Александър Фол. Изданието на Фол се основава 
на текста на Квант, публикуван през 1955 в Берлин, като в него са 
запазени всички разночетения, конектури и несигурни места.

Георги Арнаудов създава музика върху 9 от всичките 87 хим-
на, като ги подрежда в своеобразен мистериален цикъл от 12 час-
ти, обединен от музиката в началото – „Молитвата към всички бо-
гове“, основаваща се на паролната забрана на орфическите жреци 
„Затворете вратата за непосветените“. тя се огласява в подножи-
ето на стълбата, изсечена в скалата на посвещенията тъкмо преди 
жреците да започнат да мелодекламират откровенията на орфей, 
неговата „Молитва към всички богове“ (Александър Фол)���. 

9-те химна, които композиторът включва, са следните:
• Химн № 6 към Протогонос (Първородния – Първият владе-

тел, който знае тайната на оплождането на Вселената) – № 2
• Химн № 8 към Хелиос (Слънце, но не и огън) – № 3
• Химн № 27 към Майката на Боговете (Владичица) – № 4
• Химн № 30 към Дионис (Бога на Боговете на орфическата 

вяра) – № 5
• Химн № 44 към Семела (една от наименованите в орфизма 

Велики богини майки, защото на двойнородения, на Дионис дава 
втори живот) – № 6

• Химн № 48 към Сабазий (другото име на Сина на Великата 
богиня-майка) – № 7

• Химн № 49 към Хипта (Сабазиевата планина майка, която 
обитава само свещените планини Ида и тмол в Мала Азия и Родо-
пите в Европа) – № 8

• Химн № 54 към Силена Сатир (Старият сатир, синът на 
Пан) – № 10

• Химн № 58 към Ерос – № 11.
Мислено като програмно произведение, „Молитвата към 

всички богове“ има основна въвеждаща (№ 1), свързваща (№ 9) и 
финална функция (№ 12). Музикалният еквивалент на тази свое-

��� Фол, Александър. Анотация. За CD „Thyepoleo. Orphic mysterial rites“.
Gega New, 2000.
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образна „парола“ е важен съдържателен код във всички части, на-
учно и същевременно образно достъпно описани от проф. Алек-
сандър Фол в текста към диска.

Предполага се, че Орфическите химни са предавани устно от 14 
– 15. век преди Христа, а 11 века по-късно са написани като текст. Те 
се свързват с почитането на култовете в районите на Тракия и Родо-
пите и са далеч от гръцката традиция… Това не е буквална реставра-
ция на античната Орфическа музика или на античния тракийски на-
чин на изпълнение – Thrakisti, нито пък нейна нова редакция… Става 
дума по-скоро за нов поглед към Божественото познание в Орфически-
те химни … Ние си правим постмодерна игра както Борхес и Еко 
в литературата … Звукът в „Тиеполео“ е абсолютно автентичен, 
целта ни беше да няма и намек за звук от нещо, което сме свикнали да 
слушаме... (подч. мое)124.

За записите са използвани автентични инструменти: дървени 
духови (двама изпълнители) – аulos, sisaulos, aulos thracian и diaulos; 
ударни (двама изпълнители) – discos, seistron, tympanon, kodones, из-
работени от метал и кожа; струнни (един изпълнител) – harp, lyra, 
phorminx. Включени са кожени, метални и кожено-метални струни. 
В камерния ансамбъл участват едно сопрано и 3 мъжки гласа. 

„това не е просто музика, а синкретично изкуство (подч. мое), 
свързано с религиозния ритуал, който е бил само за посветени. Му-
зиката би звучала добре не къде да е, а на места като Археологичес-
кия музей в София или на Античния театър в Пловдив... не е музика 
за зала „България“, например“���. Затова при записа е внушено на 
изпълнителите, пеейки, да влязат в ролята на жреци, а не на певци.

Представата за орфическите химни Георги Арнаудов пости-
га чрез изграждане на цялостна концепция за звука, мислена в 
контекста на ритуала. тоновият обем на мелодиите е ограничен. 
тоновите последования са изградени върху строго определени ви-
сочинни съотношения. В певческите гласове водеща е прозодията. 
Инструменталният съпровод ритмизира пеенето и го оцветява с 
тембъра на използваните инструменти с автентичен звук. Пеенето 
върху един тон или съседни тонове, задържаните тонове в духови-
те инструменти, съчетани с прошепнат говор на места, са на прага 
на звука и тишината. Слушателското възприятие за храмова му-
зика се припокрива с авторовата идея за автентично.

Ще цитирам Екатерина Дочева: „В чуването на текста се е 
изявил целият огромен талант на композитора; вярно, че за него 

��� Арнаудов, Георги. Гласове…
��� Цит. изказване на теодора Павлович. – В: Димитров, Даниел. Музика 
по оригиналните текстове на орфическите химни излезе на компактдиск. 
https://dahnyelle.wordpress.com/2000/07/.
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метафизичното никога не е било нещо чуждо; че творчеството му е 
най-автентичният свидетел, че Арнаудов предпочита да лови и да 
показва звуци и тишини (подч. мое); ние сме в тях, но чуването не е 
дадено на всеки, то е „като екстатизма на Аполон, който е привиле-
гия на избраните, на тези, които имат право на това по рождение“ 
(Александър Фол). И в отношението си към текстовете на химните 
Арнаудов се е вслушал не само в текста, но и в характера и силата 
на мистериалния акт, който представя... Всъщност може би той е 
тръгнал към орфическите мистериални ритуали тъкмо спазвайки 
основното, което те изискват – законите на тайнството и подчинява-
нето на идеята за ритуалното. Може би именно затова атмосфера-
та, която се създава при слушането на химните, най-напред идва и 
с усещането за старина, за истинност – поне за далечностоящите от 
тази материя. В случая преценката визира единствено прослушва-
нето на готовия „продукт”, на този „нов поглед към божественото 
познание в орфическите химни”. И ми се струва, че въздействието 
е толкова силно, че лично за мен въпросът за тяхната автен-
тичност напълно отпада (подч. мое). тъй като научното познание 
се е трансформирало в художествен факт“126.

Композиторският подход, който (както многократно под-
чертах) може да бъде разглеждан като интензивен минимализъм, е 
свързан с идеята за автентичното и има своите основания в естети-
ката на постмодернизма. Диалогът с традицията и стила на мина-
лото усилва медитивността и рефлексиите. Но пътят към неговото 
осъществяване е различен. На това се спират редица изследовате-
ли. Ще цитирам забележителния за мен текст „Новое сакральное 
пространство или вечная юность традиции? Минимализм в его 
отношении к традиции“ от Вячеслав Медушевски, в който се раз-
глежда постигнатото сакрално пространство при композиторите 
Мартинов и Арво Пярт127. В произведения като емблематичната 
“Tabula rasa“ от Пярт обръщането към сакралното е свързано със 
съзнателно самоограничаване на звука до степен на аскетичност, 
което в музикалния му език се изразява в използването на пър-
вични звукови елементи (тризвучия, движение по диатоничния 
звукоред, модални елементи). Хармоничната му основа е чиста 
диатоника и модални ладове. Мелодическото движение — посте-
пенно или в разложени тризвучия, и ритмиката като пропорции 

126 Дочева, Екатерина. Издание...
127 Вж. медушевский, Вячеслав. Новое сакральное пространство или 
вечная юность традиции? Минимализм в его отношении к традиции. 
– В: медушевский, Вячеслав. Новое сакральное пространство. Духов-
ные традиции и современный культурный контекст [cб. cтатей]. Москва: 
МГК им. П. И. Чайковского, 2004. Вып. 47, с. 107 – 113, http://sinergia-lib.
ru/index.php?section_id=1590&id=1719&view=print
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напомнят средновековната модалност. Използваните полифонич-
ни техники са в духа на строгия стил (имитация и канон, инверсия 
и увеличения). Инструменталните тембри, които предпочита, са 
на старинни инструменти, ръчно изработени или постигнати чрез 
„препариране“ (подобно на подготвеното пиано при Кейдж.128 

Композиционнният стил на Пярт, който самият той нарича 
„метафоричен“, преминава през експериментиране на различни 
техники и стилови модели (като изоритмия, минимализъм, сери-
алност, неокласицизъм, соноризъм). Но в основата на музикално-
композиционната му система Tintinnabuli129, естетически свързана 
с неговата вяра130, е достигането на архетипа, до архаични мелоди-
чески формули, които изграждат всяка музика.

При анализа на орфическите химни на Георги Арнаудов и 
използваните техники, характерни за минимализма, се откриват 
сходни подходи в „обръщането към сакралното“ и свеждането на 
звука до първична формулност. Сакралността е закодирана в из-
ползването на строго определените тонови съотношения. 

Във въведението – „Молитва към всички богове“, звуковата 
редица е основана на 5 тона: ре1 – ми1 – фа#1 – сол#1 – ла1, с опорен 
тон ми. Във вокалното соло основно е изговарянето на текста. Из-
градените целотонни съотношения спрямо основния тон ми са 
строго определени, ако ги разгледаме като интервалови съотноше-
ния: голяма секунда – възходяща и низходяща, голяма терца, чиста 
кварта, между подосновния тон ре1 и ла1 се образува чиста квинта. 

128 Вж. и Филатова, татяна В., Елена. А. Садовничая. Сакральная 
музыка Арво Пярта для хора a’capella: стилевые обертоны творчества. 
– Музикальное изскусство, 2009, № 9, с. 68 – 78, https://elibrary.ru/item.
asp?id=27809574
129 техниката му предполага цялостна трансформация на всички вече 
съществуващи параметри на музикалните средства до тяхната първоос-
нова, до пра-елементите на звука. По своята строгост организацията на 
музиката е сравнявана със сериалната техника и може да се възприеме 
като нов алгоритъм в метода на композиране. На нея са посветени ре-
дица изследвания от руски и други чуждестранни автори. Самият ком-
позитор я определя като в основата си „интуитивен процес“, доколкото 
звуците от тризвучието присъстват в партитурата, това може да напом-
ни звън на камбани, в музикалната форма те не са ограничени и се обра-
зува поток от обертонове. Вж. Zamornikova, Kseniya, Margarita Katunyan. 
Arvo Pärt’s Fratres: The Prayer in Music (“Fratres“ от Арво Пярт – молитва 
в музыке). – В: Musicology of Lithuania / Lietuvos muzikologija, 2011, Issue 12, p. 
111 – 134, http://xn--urnalai-cxb.lmta.lt/wp-content/uploads/2011/Lietuvos-
muzikologija-XII217Zamornikova-Katunyan.pdf, с. 113.
130 Kummer, Karl Philipp. Arvo Pärts Tintinnabuli-Stil als Symptom seines 
Glaubens. – In: MusikTekte, № 154, 08.2017. Zeitschrift for Neue Musik.
http://texte.musiktexte.de/mt-154/7/arvo-parts-tintinnabuli-stil-als-
symptom-seines-glaubens
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Степенно-цифровата редица, която образуват, е: (VII), I, II, III, IV. 
Първоначално № 1 „Молитва към всички богове“ е замисле-

на като една голяма част, основана върху целия текст на Въведени-
ето към Музей, но по-късно, по идея на проф. Александър Фол, тя 
е разделена на три и е поставена в различни фази от развитието на 
цялостния цикъл, съответно № 9 и № 12 (финал). Както бе посоче-
но, „Затворете вратата за непосветените“ е своеобразна парола и 
съдържателен код във всички части. В трите номера на „Молитва-
та към всички богове“ звуковата редица се повтаря, измененията в 
мелодичните фигури следват различния текст и те могат да бъдат 
проследени при всяко появяване на една и съща мелодична фигу-
ра (вж. например цифра 1 и цифра 24 в първата част). Идеята е тук 
репетитивността да съхранява звуковия код (пример 4.1, 4.2, 4.3).

Звуковите редици и мелодическите фигури (които могат да бъ-
дат разглеждани и като образуващи диатонични и модални ладове, 
без да бъдат мислени като такива) представят идеята за архетипното. 
те са в основата на репетитивността, на тяхната статичност или на 
преобразуването им. те определят и характера на музиката. 

Пример 4.1. Thyepoleo. Orphic Mysterial Rites, 
част № 1 (начало)
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Пример 4.2. Thyepoleo. Orphic Mysterial Rites, част № 9

Пример 4.3. Thyepoleo. Orphic Mysterial Rites, 
част № 12 (финал)

В № 2, Химн № 6 към Протогонос (Първородния – Първият вла-
детел, който знае тайната на оплождането на Вселената), звуковият 
обем се разширява, а мелодичните фигури във вокалната партия 
са по-раздвижени. основна опора е тонът ла1: ла1 – ми2 (вокална 
партия) / ми1 – ла1 (арфа), като са включени фа2 и фа1, разширява-
щи основния квинтов тонов обем. Степенно-цифровата редица е: 
(VI), (VII), I, II, III, V (пример 4.4, 4.5)
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Пример 4.4. Thyepoleo. Orphic Mysterial Rites, 
част № 2 (фрагмент 1)

Пример 4.5. Thyepoleo. Orphic Mysterial Rites, 
част № 2 (фрагмент 2)

В № 3, Химн № 8 към Хелиос (Слънце, но не и Огън), целотон-
ната звукова редица постепенно се разгръща до октавов обем, ми� 
– ми�: (ми – фа# – сол#– ла – си – ре – ми) с опора отново ла: (VI), 
(VII) ла - I, II, IV, V (пример 4.6).
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Пример 4.6. Thyepoleo. Orphic Mysterial Rites, 
част № 3 (фрагмент)

№ 4 Химн № 27 към Майката на Боговете (Владичица) е изгра-
дена като средновековна монодия – глас (сопрано) със съпровод на 
инструмент (флейта), който има бурдонираща функция. украше-
нията във вокалната партия разгръщат целотонната звукова реди-
ца, която сега обхваща 9 тона: ре1 – ми2. В основата ѝ е квартата ми 
– ла (пример 4.7, 4.8).

Пример 4.7. Thyepoleo. Orphic Mysterial Rites, 
част № 4 (фрагмент)
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Пример 4.8. Thyepoleo. Orphic Mysterial Rites, 
част № 4 (финал)

С изявена ритмика и бурдониращ глас върху ре е № 5, Химн 
№ 30 към Дионис (Бога на Боговете на Орфическата вяра). образува 
се звукова редица ре –ми – фа# –сол – ла, която в първия дял звучи 
като бихармоничен лад, а във втория – отново в целотонова реди-
ца с характерната за дорийския лад малка секунда между II и III 
степен: ре - ми - фа- сол- ла (пример 4.9, 4.10)

Пример 4.9. Thyepoleo. Orphic Mysterial Rites, 
част № 5 (начало)
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Пример 4.10. Thyepoleo. Orphic Mysterial Rites, 
част № 8 (фрагмент 1)

Бурдониращият тон ре е дублиран в арфата, задържаните 
квинтови вертикали съответстват на тоновете, които се извличат от 
ручилото на гайдата (ла – ре). така, образно казано, тази част пред-
ставя две картини: звуковата екзотичност в първия дял и величието 
на Бога на Боговете на Орфическата вяра Дионис във втория дял.

И ако в № 5 задържаните тонове образуват ясно вертикални 
двугласни построения, обикновено квинтови, в други случаи се на-
блюдават тонови структури, звучащи едновременно или разложе-
но, които образуват темброво оцветени вертикални натрупвания. 
По-късно, по повод на друг вид звукова реконструкция – опаковани 
звуци (“Sound wrappings“ I за две пиана и “Le rappel des Rameaux“ 
– “Sound wrappings“ II), написани десетина години по-късно, на 
които ще се спра отделно, Георги Арнаудов говори за клъстери 
като барокови гроздове от звуци131. В основата им е осъзнаването на 
интерваликата и консонанса като носители на драматургична об-
разност. И тук, в химните, интерваликата и консонансът са воде-
щите в неговото вслушване във времето. Подобна клъстерна тех-
ника композиторът използва най-вече при изграждането на сюр-
реалистични образи. В чистотата на храмовата звучност, подобно 
на ритуалите, от двете звукови редици на № 8 – ре – ми – фа – сол 
– ла – (си) – си b – ла (дорийски лад) и ла – си – до# – ре (йонийс-
ки тетрахорд), се образуват вертикали, които и в дисонанса, и в 
консонанса са обосновани от тези два зададени звукови модела. те 
определят и мелодичните модели (вж. пример 4.10).

Важен компонент при орфическите химни на Георги Арна-
удов е тембърът на отделните инструменти, който, както бе казано, 
придава по-голяма звукова автентичност. Спазени са принципите 

131 Арнаудов, Георги. Стилови…, с. 127.
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на музикално изпълнение, характерно за античността – вокал/во-
кали и инструментален съпровод, който играе ролята на съпро-
вод, повтарящ често мелодията, както и на звукова аура, в която 
се реализира драматургичното действие. В този смисъл изказва-
нето за синкретичния характер на творбата е напълно обосновано. 
Произведението е реализирано на диск, но то носи в себе си по-
тенциалът да бъде представено в естествена среда като орфическа 
мистерия.

През последните петнадесетина години композиторът пише 
поредица от произведения, които естетизират непреходни образци.

опусите в цикъла „Забравени песни“ са за различен състав 
и развиват идеята за автентичното, за преклонение пред оригина-
ла и вграждането му в съвременността. 

В първата и третата творба присъства човешкият глас – соп-
рано: „Забравени песни” І (2004) за сопран, виолончело и пиано 
и „Забравени песни” ІІІ за сопран и струнен оркестър (2006), а 
„Забравени песни” ІІ са за пиано (2005).

В рецензентската рефлексия на Нели Кулаксъзова след проз-
вучаването на „Забравени песни“ ІІІ специално се подчертава „не-
повторимата атмосфера“, която създават „тези три откровения“ 
на автора���. Играта с ритъм, звук, резонанс, обертонове („сякаш 
отекват и други тембри“), създават усещане „за пулсираща жиз-
неност, завоалирана в една привидна статика, но и за взаимопро-
никването на пространство и време“. Използвайки отново интен-
зивния минимализъм и водещата прозодия като подход при съз-
даването на мелодиите, композиторът омузикалява автентичния 
родопски текст, използвайки архетипни звукови структури, които 
могат да бъдат възприети и като „лаконични лайттеми“ (Нели Ку-
лаксъзова). „той владее майсторството да постави един автенти-
чен родопски текст в „одеждите“ на минималистичния изказ, да 
го обгърне с толкова органичен оркестров вертикал и хоризонтал, 
че да постигне сложно преплитане на авторски тематизъм, много 
деликатни отпратки към барокови отгласи и още по-далечни на-
веи на архипластове. Познавайки музиката на Георги Арнаудов, 
това е неговият изявен стил, попаднал в миг на ярко поетично 
вдъхновение. Вдъхновение, родило „Извор вода извираше…“, 
където ритъмът пулсира, изпреварвайки и времето. А то сякаш 
спира в създаващите усещането за безмензурност юбилации на 
тактово организираната „Загалил бих…“ (чудесно, завладяващо 
изпълнение на Гергана Галева), за да последва ритмичната и като 
че ли картинна мозайка на финалната „черешка е цвят роди-

��� Кулаксъзова, Нели. Забравените песни на Георги Арнаудов. Култура, 
№ 7 (2402), 23.02.2006, http://www.kultura.bg/bg/article/view/11488
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ла…“.Солистка, инструменталисти и диригент бяха потопени в 
драматургичното разполагане на песните, откроиха особеностите 
им, обединявайки ги в цялостно звучене, изтръгвайки заложената 
в тях ритуалност и силна вътрешна енергия.“���

Както във вокалните поеми „Пътят на птиците“, написани 
през 90-те години, и в други произведения за глас, водещ за ком-
позитора е текстът, неговата мелодичност, орнаментика. Звукът 
на текста се превръща в звука на музиката му. той по свой начин 
преражда традициите на Lied от голямото вокално творчество на 
XIX век с подхода към художествения текст, подчинявайки го на 
минималистично разгърнатите звукови структури, които се пре-
връщат в съдържателен код за атентичното – в „Пътя на птиците“ 
това са текстове от XII – XV век, в „Забравени песни“ – родопски 
фолклорни песни. Идеята на композитора е да предизвика споме-
ни за забравени времена и за различен цвят на звука.���

Пасионът „Страсти на Иисуса Христа по Псалмите на Про-
рок Давид“135, написан по томичовия псалтир1�� и наричан накрат-
ко от автора „Страсти по Давид“, е изграден в четири големи части. 
Написан е за бас, сопран, хор и оркестър. Преди всяка част четец из-
говаря основния текст от псалома. творбата трае над 40 минути.137

„Страстите“ се основават на няколко само тона, които са 
смислово, темброво, ритмично и динамично натоварени. Ефектът 
от този интензивен минималистичен подход Екатерина Дочева 

��� Пак там.
��� Вж. Арнаудов, Георги. Анотация. CD “The Way of the Birds...”
135 Пасионът е написан по поръчка на д-р Георги лазаров и на Фондация 
„Свети Георги Победоносец“ и по покана на диригента Георги Димитров 
и оперно-филхармоничното дружество в Пловдив.
136 Не знам защо избрах Томичовия псалтир – казва Георги Арнаудов. – Когато 
започнах да говоря с Маестро Георги Димитров, се въртяха две думи – „псалми“ 
и ‛пасион“. Нещата сами се наместваха, защото то тръгна от идеята да изпол-
звам псалми. Попаднах на факта (човек много неща не знае и ги учи по пътя), 
че всъщност, когато в Евангелието се казва: „За да се сбъдне пророчеството“, 
се имат предвид пророчествата на Давид за разпятието на неговия потомък. 
Защото Христос е от рода Давидов. И от тук нататък започнах да търся кой 
ще е точно текстът. Естествено, най-съвременният превод на псалмите не 
ме удовлетвори, защото е на днешен език. Попаднах на тази уникална книга, 
издадена през 1990 г. от Аксиния Джурова – там всъщност е преснет целият 
псалтир. Арнаудов, Георги. Анотация на „Страсти…“.
137 През 2018 е публикуван задълбочен анализ на творбата от гледна точ-
ка на жанра. Вж. Граматиков, Илия. Размишление върху актуалност-
та на пасиона днес. По повод решението на Георги Арнаудов в рамки-
те на литургичния жанр. – В: Артизанин, 2018, № 7, с. с. 176 – 185. Вж. 
още Граматиков, Илия. Пасионът през втората половина на XX век: 
композиторски решения на литургичния жанр. София: Национална 
музикална академия „Проф. П. Владигеров”, 2019.
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сравнява със „зумирането, което увеличава в дълбочина звуковото 
му писмо“, „неговият своеобразен минимализъм всъщност макси-
мализира, означава по някакъв начин всеки звук и тембър. озна-
чава ги чрез специфичното си фотоувеличение“138. 

Георги Арнаудов използва с въображение тембровия ре-
сурс на избрания състав и особено партиите на двамата солисти 
с подчертана детайлизирано нюансирана мелодико-ритмическа 
артикулация – „само малко „кривване“ от предполагаемото вече 
създава напрежение и държи слушателя“. И още: „това е музи-
ка, която е много настойчива, задължава те да я слушаш, без да 
се разсейваш, да я чакаш във всяка следваща минута. тя е някак 
тиха, наглед семпла, по-неопитният човек може да я вземе за не-
претенциозна и дори монотонна. Но ще се излъже. Арнаудов ся-
каш кодира писмото си, звуците се поемат от теб, уж лесно, а не 
те оставят с дни. В този смисъл в партитурата му има много за 
четене. Аз ще извадя пред скоби най-страхотните 6 минути, в ко-
ито баритонът … пее, „ограден“ от 2 флейти и арфа по Псалом 90 
„Живи во помощи Вишнего“. Музикалното слово сякаш се свива, 
за да хване посланието и да го „изстреля“ с аскетизъм, който стига 
до дъното на душата. Не по-малко „провиждаща“ за мен бе и Вто-
рата част „Помилуй ме Боже“…“139.

Преди да пристъпи към музиката, Георги Арнаудов се за-
познава подробно с изследванията на тези псалми. В анотацията 
за творбата подчертава съществуващата хипотеза, че Псалом 90 е 
написан лично от Мойсей, а покаятелният Псалом 50 се свързва с 
покаянието на Пророк Давид след неговия брак с Версавия и след 
идването на Пророк Натан: Този прочут псалом – впрочем на латин-
ски това е Miserere mei, Deus – се приписва лично на Пророк Давид и във 
всички издания той носи следното обяснение, което ще цитирам по 
приписвания на Петко Р. Славейков и Константин Фотинов превод: 
„Първому Пѣвцу, Псаломъ на Давидъ, когато дойде пророкъ Натанъ 
при него слѣд като бѣше влѣзълъ той при Витсавия”.  

В дисертационния си текст Георги Арнаудов въвежда по-ши-
рок и конкретен исторически контекст. Подчертава, че творбата е на-
писана по автентични среднобългарски текстове от псалми на Св. Цар и 
Пророк Давид от Томичовия псалтир140. Те са включени в съставения от 

138 Дочева, Екатерина. Мистични преживявания. – В: Култура, № 17, 9.05.2008, 
http://newspaper.kultura.bg/bg/article/view/14215.
139 Пак там. Солисти Росен Кръстев  – баритон, Росица Панайотова – соп-
ран, диригент на хора Мирослав Попсавов.
140 томичов псалтир е уникален български илюстриран ръкопис, открит 
през 1901 г. от сръбския филолог и изследовател проф. Сима томич и 
съхраняван от 1902 в Държавния исторически музей в Москва, издаден в 
България от проф. Аксиния Джурова през 1990 г. в два тома, съдържащи 
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св. Кирил Александрийски (378 – 444) Чин на Царските Часове���. 
В проучването му за псалтирите е цитиран езиковедът чл-

кор. проф. Кирил Мирчев���. опирайки се на цялата събрана ин-
формация, композиторът си поставя задачата да направи своеоб-
разна реконструция на звучността от това време, чрез своята пред-
става за него: И нещата тръгнаха – и като език, и като звучност, 
защото езикът изисква звученето. Авторът не може да си прави как-
вото иска. И това е добре, защото аз предпочитам да има нещо, което 
да ме насочва в определени рамки.143 Целта е да постигне „атмосфера 
на опрощение, на просветление, на мистика, в каквато човек рядко 
може да се озове днес“���. Композиторът ги постига с аскетизма на 
мелодията, пред-определен от използваните текстове. Специално 
коментираните в рецензията на Екатерина Дочева 6 минути, „в ко-
ито баритонът … пее, „ограден“ от 2 флейти и арфа“ са написани 
в античната традиция (както и при „орфическите химни“) за глас 

съответно кодикологичен и палеографски анализ, класификации и об-
ширни изследвания и анотации в първия том, а и самият Псалтирът се 
състои от 304 листа, съдържащи освен псалмите и различни Богослужеб-
ни песнопения във втория том. Датиран е откъм средата на ХІV век, около 
1360 – 1363 г., от епохата на цар Иван Александър. текстовете на псалтира 
са ярък пример на среднобългарски език (XII – XIV век), а съдържащите 
се в него миниатюри се отнасят както към старозаветните събития, така и 
към новозаветните теми и особено към Страстите на Христос.
��� Часовете са обществени богослужения, извършвани четири пъти днев-
но в т.нар. първи, трети, шести и девети час от деня. Царските часове са 
особени и се изпълняват в навечерието на Рождество Христово, Богояв-
ление и Велики Петък. те са били съставени през ІV век от св. Кирил 
Александрийски и на тях според по-късно установената традиция е бил 
задължен да присъства Византийският император и целият му двор. В 
Русия на това правило са се подчинявали Великите Князе и царете. Два-
та псалма са задължителни в канона на  изпълняваните на Велики Пе-
тък Царски Часове, които се състоят от псалми, различни от ежедневно 
изпълняваните, като в тях са включени пророчески псалми, в които се 
съдържат текстове, които предсказват с точност Страстите на Христос.
142 Кирил Мирчев пише: „За разлика от употребявания в епохата на Пър-
вото българско царство Кирило-Методиевият старобългарски език, „...
езикът на по-късните български паметници, т.е. на паметниците от XII, 
XIII, XIV век, се нарича среднобългарски. Последният термин за означа-
ване на по-късните български паметници се употребява и от всички чуж-
ди слависти, които, както видяхме, предпочитат да наричат старобългар-
ския език старославянски. Противоречието, в което те изпадат, е очевид-
но. Щом се признава, че има среднобългарски паметници, естествено е 
да се признае, че има и старобългарски паметници, които са писани на 
старобългарски, а не на старославянски език“. мирчев, Кирил. Старобъ-
лгарски език, Кратък граматичен очерк на класическия старобългарски 
език от 9. до 11. век. София, 1978, с. 143.
��� Арнаудов, Георги. За „Страсти...”
144 Дочева, Екатерина. Мистични преживявания…
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и непрекъснато исо, изпълнявано от две флейти и арфа.��� 
Псалми за сопран и симфоничен оркестър са създадени на 

основата на пасиона Страсти на Иисуса Христа по Псалмите на 
Пророк Давид. Първото им изпълнение е от 15 април 2010 г. Изпъл-
нявана е и авторска версия/редакция за един солист – сопран, и 
малък симфоничен оркестър. Произведението е в две части, вклю-
чени са съответно двата псалма: Псалом 90 „Живи во помощи 
Вишнего” и Псалом 50 „Помилуй мен Боже”. 

Запазени са текстовете и мелодията. В първата част вместо 
мъжки глас, сега е използван женски глас със съпровождаща в уни-
сон арфа и две флейти, които държат непрекъснато исо. Звукът е 
още по-изчистен, ангелски. Втората част – Псалом 50 „Помилуй 
мен Боже” композиторът развива като поема за сопран и малък ор-
кестър. 

Звукоредът и в двете части е ограничен, например в няколкото 
колена на първата част е разпределен в пределно аскетичните схеми146: 

Ритъмът се определя от хетерометричната метрика на текс-
та, като се спазват заложените в него метрични стъпки147.

Подобна реконструкция на миналото е нашата представа за 
миналото. това композиторът не само осъзнава, но и предпоставя 
като условие за възприемане на музиката му. 

2.3. Опаковани звуци

В няколко произведения на Георги Арнаудов звукът на мина-
лото с неговата разпознаваемост се превръща в изходен материал 
за постмодернистична игра и създаване на нови музикални посла-
ния. тази подход може да бъде видян и в по-широкия контекст на 
ХХ век, като „влизането на ценностните координати“ от миналото 

��� Премиерата се състоя на Разпети петък, 2008. Като присъстваща в за-
лата мога да потвърдя постигнатото единение с музиката на Георги Ар-
наудов. усещането за просветление и духовен катарзис беше и на сцена-
та – в целия изпълнителски състав, и в залата. 
146 Арнаудов, Георги. Стилови…, с. 124.
147 Пак там.
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вътре в звуковото поле“148. В написаните през 2009 „Звукови опа-
ковки” І – “Mozart wrappings” за две пиана и „Звукови опаков-
ки” ІІ – “Rameau wrappings” за пиано, както и „монодии” за 
пиано, оригиналният звуков материал е смислово преобразуван 
чрез третиране по различни възможни начини.149 

И при “Sound wrappings I“ за две пиана, и при “Le rappel des 
Rameaux (Sound wrappings II)“ става дума за игра – игра на думи, на 
аналогии и на алюзии. тази игра има и конкретизация в стимула за 
нейното предприемане. Георги Арнаудов разказва, че това е отда-
ването на почит към двама от световноизвестните автори на прос-
транствени художествени инсталации, Христо Явашев (известен 
също и като Кристо) и съпругата му Жан-Клод. Става дума за 
една конкретна история, разказана на Арнаудов от брата на Крис-
то – Анани Явашев, и неговата съпруга д-р Явашева, историята за 
техния дом в Ню Йорк, претворен в сложна звукова инсталация150. 
И още една история – за два клавирни концерта на Моцарт, по-
конкретно № 23, KV 488 и № 27, KV 595, за един друг, особен начин 
на чуване на музиката, за разглеждането ѝ в друга парадигма, в друг 

148 „Характерно за музиката на ХХ век – подчертава Марияна Булева – е 
влизането на ценностните координати вътре в звуковото поле, за разлика 
от всички предходни епохи, в които музиката е във вътрешността на цен-
ностното поле. това много често има и съвсем буквално изражение…“. 
Булева, Марияна. За изучаването…, с. 331 – 332. 
149 „Звуковите опаковки“ са обект на авторефлексивен анализ в дисерта-
ционния труд на Георги Арнаудов. На тях съм се спирала в други и по-
ранни мои публикации, включени са в увода на плановия ми проект като 
един от основните примери, аргументиращи концепта „нова звукова се-
тивност“ (2012). това ми дава основание да ги коментирам отново, като 
цитирам и авторови анализи, които са направени след моите текстове.
150 Това, доколкото си спомням, се случи някъде през късното лято или есента 
на 2008. Един следобед бяхме седнали в кафенето на Червената къща на ул. Лю-
бен Каравелов 15 заедно с Диди Явашева и пианистката Гина Табакова. В един 
момент Гина Табакова полюбопитства каква музика слушат вкъщи Христо 
и Жан-Клод. Диди Явашева се разсмя искрено и отговори директно: „Ама Гин-
че, те нищо не разбираха от музика. Нямаха никакви дискове или плочи. Аз 
даже се възмутих и казах на Жан-Клод, че поне някой от клавирните концер-
ти на Моцарт трябва да вземат да чуят и им купих един диск с два клавирни 
концерта. И така, след няколко дена къщата беше осеяна с плеъри, които 
в абсолютно различно време въртяха двата Моцартови концерта, които се 
чуваха в различно време и в различни стадии от различни ъгли на къщата“. 
Тази история дойде за мен съвсем навреме, защото по някакъв начин разпали 
въображението ми. Точно по това време бях получил задача от моя продуцент 
в Ню Йорк Хайнер Щадлер да напиша една творба – tribute към Жан-Филип 
Рамо – за американския пианист от босненски произход Владимир Валяревич. 
Дискът така и не беше записан, но в резултат на тази невероятна история 
се роди “Le Rappel des Rameaux” за пиано. Арнаудов, Георги. Анотация. За 
“Sound wrappings“ II – “Le Rappel des Rameauх”.
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сетивен модел или друг познавателен контекст.��� 
За композитора историите са повод за идеи, които не пре-

дизвикват директни асоциации, а се преобразуват в нови звукови 
пространствени решения. 

описанието на това преобразуване е същностното в компо-
зиторския му подход. Първото възможно тълкуване – пише Георги 
Арнаудов – е на осмислянето им като „палимпсести“, като обекти, 
чийто оригинален образ/звук е отстранен съзнателно (подобно на жи-
вописта или при средновековните скрипториуми) чрез търкане или 
промиване, а след това „предпоставеният материал“ е обработен по 
нов начин, като нов звуков текст и естествено като носител на съвър-
шено различен образ. Такъв е случаят със “Sound wrappings“ I за две 
пиана, творба, която има за основа бавната част на Моцартовия Кон-
церт № 23 ла мажор, KV 488���. 

При “Sound wrappings“ I подходът е адитивно мултиплици-
ране (по определението на композитора). той добавя цяла фраза 
от приблизително такт и половина между първата и втората ос-
мина на втория такт от оригинала и заменяне следващия такт и 
половина с три нови такта (пример 5.1, 5.2). тук и в следващите 
дялове адаптивното мултиплициране е съчетано със съответства-
щите пропорционални аугментации или диминуции.���

Пример 5.1. Оригиналната тема от 1-ви до 4-ти такт

Пример 5.2. Видоизменението на оригиналната тема

Като друг подход композиторът използва видоизменянето 
и орнаментирането на конкретния звуков материал чрез адитивни 
процеси, но без видоизменяне на основните структури и формал-

151 Арнаудов, Георги. Стилови…, с. 126 – 131.
��� Пак там, с. 136 – 137.
��� Пак там, с. 127.



167

но-конструктивни звена. това може да бъде проследено в “Sound 
wrappings“ II – “Le Rappel des Rameaux“���. от начало до край и 
в двете части прототипът е спазван буквално като конструкция, 
структури и звукови планове. Процесните изменения са винаги в 
посока на подсилване на интензивност и това води до търсенето на 
почти сюрреалистично осъзнаване на интерваликата и консонанса, 
до преосмислянето на клъстери като барокови гроздове от звуци���.

“Le Rappel des Rameauх” (“Sound wrappings“ II) има ряд-
ко щастливата съдба за съвременно българско произведение да 
привлече вниманието на различни изпълнители. Прототипът 
на пиесата е известната клавирна пиеса “Le rappel des oiseaux” 
на Жан-Филип Рамо (взета от сборника Piиces de Clavecin – Paris, 
1724). Георги Арнаудов посочва, че умишлено използва многое-
зичното заглавие “Le Rappel des Rameaux (Sound wrappings II)“, 
а „опаковането” на името на Рамо и поставянето му в множестве-
но число води до смислово изменение. Rameaux, това са върбовите, 
палмовите клонки на Цветница и оттам на използването на френски 
Le dimanche des Rameaux – Връбница.  Написах първоначално втората 
част на творбата, а по-късно първата, в която, в два отделни момен-
та, вплетох и цели дялове на оригинала – първоначално частта от 1-ви 
до 27-и такт, последвана съответно от нейното видоизменение, а след 
това тази от 28-и до 58-и такт с окончателното „опаковане”.156

В музиката се вплитат минало и настояще, настояще и мина-
ло, идеята се вгражда в различни времена. Равномерната ритмич-
на пулсация в двете части (“Le Rappel des Oiseaux emballé”157 и “De 
l’autre côté du Miroir sonore“158) е музикален израз на симетрията в 
безкрайния кръг на времето159. Стремежът към сюрреалистичното 
осъзнаване на интерваликата и консонанса, до преосмислянето на 
клъстери като барокови гроздове от звуци извеждат единна драматур-
гична образност. тази образност е непрестанно вътрешно деликатно 
променлива, „опакованите звуци” са вечните идеи, които са вплете-

��� Премиерата на творбата (2009) е на съществуващия за три години меж-
дународен форум „Международни дни за нова музика Звук и връзка“, 
провеждан в София (основен организатор е Георги Арнаудов с активното 
ми сътрудничество). По повод това издание е публикувана рецензия на 
Наталия Илиева във в. „Култура“ 2009, 10.12., № 43, в която присъстват 
неточности и преобладаващо информативен преглед на случилото се, 
поради което няма да бъде въведена като източник в текста. 
��� Вж. и Valchinova-Chendova, Elisaveta. Art Music… 
156 Арнаудов, Георги. Анотация. За “Sound wrappings“ II – “Le Rappel des 
Rameauх”.
157 Буквално: „опакованата песен на птиците“.
158 Буквално: „от другата страна на звуковото огледало“.
159 По Hofstadter, Douglas. Gödel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid. 
USA, 1979.
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ни във времената. В отделни фактурни зони усещането е за вибрира-
ща реалност, в която се вграждат прозрачно извезани прекрасни то-
нови линии и петна. Композиторът търси възможно най-деликатна 
намеса. тя е видима при анализа на нотния текст, същевременно при 
изпълнение на места съществува усещане за сливане с оригинала и 
авторската намеса остава на границата на чуваемостта.

Ето пет нотни примера, в които е представен оригиналният 
материал и неговото преобразуване (пример 6.1. – 5)160. В четвър-
тия пример (пример 6.2) се наблюдава цялостното видоизменяне 
на оригинала, като е спазен бароковият принцип за ограничава-
нето на орнамента в рамките на метричното време.

Пример 6.2.1. “Le Rappel des Rameau” (начало)

Пример 6.2.2. “Le Rappel des Rameau” 
(оригинален фрагмент)

160 Посочените пет примера за “Le Rappel des Rameau” са анализирани в: 
Арнаудов, Георги. Стилови…, с. 127 – 131. 



169

Пример 6.2.3. “Le Rappel des Rameau” 
(орнаментиран и „опакован” фрагмент)

Пример 6.2.4. “Le Rappel des Rameau” 
(цялостно видоизменен фрагмент)



170

Пример 6.2.5. “Le Rappel des Rameau”, вариации

 

Авторът замисля втора част на пиесата като своеобразно сюр-
реалистично огледално отражение на първата, което приповтаря конс-
труктивно схемата на прототипа от 1724 г. при доста съществени 
конструктивни, структурни, а оттам и смислови изменения – пър-
вият дял се повтаря буквално, но все повече уплътнен с клъстер-
ни масиви на оригиналните от 19-и до 27-и такт на Рамо. те са пос-
ледвани от две широко развити вариации, като идеята е развитието 
да бъде изнесено към пределно възможна екстатичност, последвана 
от постепенно и безкрайно потъване в покоя161 (вж. пример 6.2.5). 

Огледалният свят на тази част е подчертано виртуозен и проз-
вучаването на музиката до голяма степен зависи от изпълнителс-

161 Пак там, с. 130.
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кия подход. Някои от интерпретаторите на „звуковите опаковки“ 
се придържат към бароковите принципи на звуково осмисляне, 
при други преобладава повече импресионистичната многоцвет-
ност, при трети материалът е повод за импровизация. Различни-
ят прочит разкрива и емоционалната връзка на музикантите със 
звуковия материал, въпреки че нотният текст е един и същ, и за 
разлика от партитурите на Димитър Христов например, всичко 
е точно изписано. така при всеки изпълнител се формира лично 
интерпретаторско звуково поле.

Композиторът подчертава, че звуковият материал, който на 
места е на прага на чуваемостта, е замислен като изключително ав-
тономен и привидно нефлексибилен (по Ксенакис), като повод за пос-
тигане на различна логика, емоционална връзка със звуковия материал 
и оттам – за различна изразност. Логос [λόγοσ], патос [πάθος] и етос 
[ἔθος], обединени във всеки път видоизменяща се, фрагментирана и 
многозначно аргументираща реторика162. 

Всеки един от изпълнителите намира свой подход в пости-
гането на ново автономно звуково поле и така влага оригинално 
ново съдържание и смисъл. 

2.4. Пресичане на звукови пространства – 
трансформиране на звуковото поле

В няколко творби, написани през същия период (2008 
– 2011/12), идеята за трансформация на звуковия материал е ре-
ализирана чрез друг подход, който е различен от „опакованите 
звуци“. По отношение на музикалния език те също могат да бъдат 
разглеждани като инициационни за композитора. 

Ще обърна внимание, че когато говори за произведенията 
си от предходен период (преди 2008), Георги Арнаудов на първо 
място изтъква отношението си към звуковия материал, което, как-
то вече бе коментирано, е свързано с идеи, практики и изразност, 
присъщи на живописта или скулптурата. 

още при произведения от 80-те години – например поста-
новката на „...най-високата точка на моята вътрешност”, осъщес-
твена от Българската национална телевизия като телевизионен 
танцов театър, реализирана в екип с хореографа Мила Искренова 
и режисьора Йордан Джумалиев, съвместно със студенти и пре-
подаватели от Програма „танцов театър” на Нов български уни-
верситет, танцьори от трупата на „Арабеск” и независими актьо-
ри – Георги Арнаудов подчертава, че в произведенията му могат 
бъдат наблюдавани трансформации на звука, които са в основата 

162 Пак там, с. 131.
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на неговата реторика. той пише за стриктното спазване на текст, 
съчетано с „наслагване“ в паметта на актьорите на определени зву-
кови формули за трансформация и модулация на някои от фонемите 
в текста, за концентрация върху отделния тон и паралелно с това 
работа с фонограмата, която дава звукови репери за включване или из-
ключване на отделни структури. Специално ще обърна внимание 
на отношението му към отделния тон – този отделен тон, върху 
който се медитираше, постепенно се разлагаше в клъстер, кое-
то изискваше допълнително напрежение и концентрация (подч. 
мое). Говори за тоталния транс на III дял, който е постигнат чрез 
тези формули за трансформация на звука от I дял.163

Идеята за трансформиране на звуковото поле е основно за 
неговите търсения и може би точно подходите към нея – стилис-
тично и по отношение на музикалния език, дават основание за разг-
леждането на конкретни произведения като част от отделни компо-
зиторски проекти, какъвто например е „опакованите звуци“.

творбата “Concierto barocco“ (Бароков концерт)164 е инспири-
рана от едноименната новела на Алехо Карпентиер165 . Написана 
е през 2007, но по-късно, във връзка с конкретни изпълнения, ком-
позиторът създава още две версии. Партитурата ѝ, която разглеж-
дам, е с варианта от 2013 и това е упоменато специално в нея.

След премиерното изпълнение на творбата в Ещорил, Порту-
галия, през 2007, през 2011 добавих за първия запис на творбата с Ака-
демичния оркестър „Орфеус” на Нов български университет още 
една част, със специално написани каденци (подч. мое) за маестро 
Марио Хосен (който е изявено виртуозен цигулар), а настоящата 
партитура е финалната ревизирана версия на концерта от 2013 
(подч. мое), създадена за премиерата ѝ в залата на Консерваторията  
Санта Чечилия в Рим.166

Композиторът определя творбата като своего рода музикал-
на мистерия, интерпретация на прочутата едноименна новела на 
Алехо Карпентиер, която е вдъхновена от сюрреалистичния раз-
каз за въображаемата среща в театрална Венеция от ХVIII век на 
големите барокови майстори Вивалди, Хендел и Доменико Скар-

163 Арнаудов, Георги. Стилови…, с. 121.
164 Concierto Barroco (2007) по Алехо Карпентиер, за струнен оркестър, 
http://www.arnaoudov.net/listbg.htm
165 Вж. Арнаудова, Боянка. Софийски музикални седмици – 3 – 8 юни. – 
В: Култура, № 23 (2462), 15.06.2007, http://www.kultura.bg/bg/article/
view/13098; Граматиков, Илия. Музикално в-образ-явени истории. опит 
за препрочит на най-новото творчество на Георги Арнаудов (по повод 
60-годишния му юбилей). – Култура, № 19 (2899), 19.05.2017, http://www.
kultura.bg/bg/article/view/26098
166 Арнаудов, Георги. Анотация. За Concierto Barroco.
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лати с мексикански благородник и неговия слуга, а също и с при-
зраците на Вагнер и Стравински.167 

Провокацията за композиторското въображение е силна и 
може да доведе до конкретни асоциации. Както и при други не-
гови творби, въпреки очакванията за цитатност, тя напълно отсъс-
тва. Георги Арнаудов предпочита квазицитатност, осъществена 
чрез различни стилизации, и така музиката му придобива значе-
ние на своеобразен метаразказ. 

В “Concierto barocco“ звуково се напластяват отпратки към 
различни времена и стилове. Менящите се образи динамизират 
музикалната реторика. Връщането към миналото присъства в не-
говия музикален разказ, който е тук и сега. отпратките към форма-
та и използваните изразни елементи от стила на епохата на барока, 
и по-конкретно на бароковия инструментален концерт, са елементи 
на звуковата картина на въображаемите композиторски диалози с 
художествени артефакти от различни времена, вписани в безкрай-
ното движение на променящото се звуково пространство. 

Това особено звуково пространство е съставено от игри на преп-
литане на орнаменти, детайли, жестове, образи и гласове, витаещи 
някъде между водите на Теночитлан, сребристите блясъци на Тас-
ко и безкрайните простори на венецианските канали, зали, галерии, 
гробища и малки улички, заселени с неизчерпаемата пъстрота на цве-
тове, аромати, сенки и рими, силуети и глъчка, образуващи сложна, 
непрекъснато изменяща се звукова тъкан, игри на инструментални 
пасажи, вариации и квазицитати по анонимни манускрипти от ис-
пански манастири, стари, късноготически или ренесансови майсто-
ри, така както съм ги чул и превел, в смисъла на един безкраен звуков 
палимпсест.168 

В трите части на “Concierto barocco“  водеща е виртуозност-
та, изведена и чрез филигранно изваяни барокови фигурални 
пасажи, които чертаят мелодичните линии и на основните теми 
(пример 7.1.1 и 7.1.2).

167 Пак там.
168 Пак там.
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Пример 7.1.1. “Concierto baroccо“    
(първа част, първа тема)

Пример 7.1.2. “Concierto baroccо“   
(първа част, втора тема)
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Виртуозната цигулкова партия е съпроводена от бурдонира-
щи гласове, а каденцата е изцяло мислена на този принцип (пример 
7.1.3). В партитурата мястото на каденцата е след първата част. тя 
естествено се свързва с бавната част и е своеобразно нейно начало. 

Пример 7.1.3. “Concierto baroccо“   
(каденца - начало и финал)

-------

Както и в други произведения, в бавните части мелодичните 
фигури са направени с особен финес и усет към детайла. В първия 
дял цигулковата партия е изведена графично релефно, контрастът 
е преди всичко в „разказа“ ѝ, разстилащ се върху бурдониращи 
тонове, образуващи лежащи вертикални комплекси. В края на 
този първи дял движението от солиращата цигулка преминава в 
различните гласове като своеобразно разхвърляне на мелодични 
структури (похват, който, както ще бъде проследено, е много ха-
рактерен за симфоничната „Влахерна“ например). 

Средният дял е изчистен от орнаментика и впечатлява със сво-
ята строгост и суровост на материала, наподобяващ средновековна 
песен със съпровод на звука на средновековните тръби, наречени 
бурдони, или шотландска гайда. Бурдониращите гласове могат да 
бъдат приети и с по-обобщено значение като стилизация на бурдон, 
който още в древните култури зазвучава пръв като фон и основа169. 

В третия дял различният звуков материал се напластява и об-
разува многогласна тъкан, която може да бъде осмислена в хори-
зонтал и същевременно като един огромен многоòбразен клъстер.

третата част е бърза. основната ѝ тема ни връща към първа-
та част – тя е вариант на първата тема на първата част, която звучи 

169 Влаева, Иванка. За изобразителните трансформации на музика в 
индийската култура. – В: Нота бене, 2012, № 23, http://notabene-bg.org/
read.php?id=247
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отново върху бурдониращи построения (пример 7.2). 
Енергичната втора тема е ритмично организирана от повта-

рящи се секундови движения и задържани тонове в солиращия 
инструмент. Повторението на различни мелодични и ритмични 
модели е характерно за цялата трета част.

Смислово повторението сътворява нова образност, констру-
ирана от паметта за вече прозвучали звукови структури, а размя-
ната на местата на носителите на тази образност – солиращата 
цигулка и петгласния оркестров ансамбъл, води до непрекъснати 
звукови трансформации.170

Пример 7.2. “Concierto baroccо”, трета част, начало   

Подобно на словесния текст, музикалният текст в “Concierto 
baroccо“ развива „допълнителни имплицитни смисли и протича-
ния, които усложняват значението му“, правейки го „подвижен и 
ставащ, а значи и насочен към не-текст“(по Богдан Богданов)171 – в 
случая не-музикален текст, той предизвиква конкретни образни 
асоциации. В използваните реторични похвати се наблюдава на-

170 В критическата си рефлексия по повод първата премиера на концерта 
Боянка Арнаудова също акцентира на постигната звукова мистерия чрез 
пътуването му в различни времена и „система от собствени модели обра-
зи, родени от озвучените старинни образци“, а в „несекващото течение 
на музиката изпъкват цветовете – колоритът, тембърът на отделните гру-
пи струнни инструменти. И това е също майсторство. На места компо-
зиторът постига чрез струнните звукоподобие на духови инструменти“. 
Арнаудова, Боянка. Цит. съч.
171 Богданов, Богдан. текст…, с. 104 – 105. 
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рочното „повтаряне на едно и също, както постъпваме, когато го-
ворим с натрупвана промяна в значението на една и съща дума172, 
както и непрекъснато насочване на ренесансовата и бароковата 
звукова чувствителност в една или друга посока подобно на „ба-
роковите утежнения“ (израз отново на Богдан Богданов по повод 
езика в неговите есета)173. 

„Фантасмагории“ I – Концерт за цигулка, струнни, удар-
ни и тастови инструменти174 е създаден през 2008 – 2010 пър-
воначално за цигулка в съпровод на неголям оркестров състав от 
струнни инструменти, а по късно са включени и ударни и тастови 
инструменти. Във връзка със записа (реализиран през януари 2011 
от английския цигулар Рой тийкър, Симфоничния оркестър на 
Българското национално радио и диригента Георги Димитров), 
по време на предварителната работа с диригента и изпълнителя 
възниква идеята за темброво обогатяване на струнния състав, като 
ударните и тастовите инструменти са разпределени в различни 
конфигурации и с различни роли в отделните части.175

Концертът е тричастен с класическа контрастна структура. 
Ще откроя идеи и композиционни похвати, които могат да бъдат 
наблюдавани и в следващи творби като отличителни за музикал-
ния език на композитора.

Идеята за вграждането на музикалната творба в различни 
времена тук е реализирана стилистически, като авторът съзнателно 
провокира алюзии с концерт от епохата на виенския класицизъм176: 
първата част е изградена в сонатна форма (Molto Allegro), втората 
част е в класическа триделна форма (Andante) с кантиленен пър-
ви и трети дял и контрастен среден дял, третата част е рондооб-
разно Allegro moderato. Allegro. Същевременно в разработката на 
първата част, във втората и особено в третата част непрекъснатата 
трансформация на музикалната тъкан дава ясни знаци за употреба-
та на различни похвати, които изключително плавно и бавно водят 

172 Пак там, с. 224.
173 Пак там, с. 225. „тези барокови утежнения биха помогнали да се въз-
приеме по-леко и онова, което е вътре в нашия човешки свят и което 
нарекох метафорична крива логика. те биха внушили речево истината, 
че малките ясни предмети, с които имаме работа, участват в по-големи, 
които е наложително да бъдат открити за нашия поглед и от дискурса, 
за който говорих, но и от свързания с него почерк.“ 
174 Фантасмагории I – Концерт за цигулка, струнни, ударни и тастови инс-
трументи (2008 – 2010) (timp. 4 tom-t., glsp., hpd., cel., pft., 12.10.8.6.5) – вж. 
http://www.arnaoudov.net/listbg.htm
175 Арнаудов, Георги. Анотация. За „Фантасмагории“ I – Концерт за 
цигулка, струнни, ударни и тастови инструменти, www.imc-cim.org/
programmes/irc/2011/Bulgaria_bg.doc
176 Пак там. Курсивите в анализа са от авторската анотация.
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съзнанието назад, към все по-стари технологични похвати, към „су-
рово” изчистване на средствата. 

така в разработката на първата част каденците са разположени 
в множествени отношения с оркестъра – при явни противопоставяния, 
съпоставки, или фонови/оргелпунктови функции на оркестровия апарат. 

Втората част напомня бавните части на бароковите концер-
ти: единственият външен спрямо звучността на струнните инстру-
мент е глокеншпилът (glockenspiel) като малък цветен оттенък, кой-
то съпровожда кантилената на цигулката в края на първия и третия 
дял. Дялове, които въпреки класически зададената структура и форма 
се видоизменят в плавно градиращ и непрекъснато променящ тонална-
та си структура план.

В третата част, започваща с атака след втората, инструмен-
тите са поставени в почти театрални роли, а частта е определена 
като калейдоскопична и има подзаглавие – “Manual de zoología 
fantástica”. В струнни и тастовите инструменти са включени чем-
бало, солираща челеста и перкусивно пиано. 

Извънмузикалните инспирации са определящ белег за пове-
чето от творбите на Георги Арнаудов. Неслучайно композиторът 
по повод на своя струнен квартет „Фантасмагории III” в бележка 
под линия подчертава: Макар и да беше обявена при едно от изпъл-
ненията си като Струнен квартет № 3, ще подчертая, че в своята 
творческа дейност … не съм използвал нито веднъж класически загла-
вия – симфония, соната, струнен квартет и т.н. с номерации и опусни 
индикации. В тази трета част на концерта, която дава и името на 
произведението, това са фантасмагоричните въображаеми същес-
тва на един от любимите му автори Хорхе луис Борхес, постиг-
нати чрез явни препратки към фрагменти от посочения Струнен 
квартет „Фантасмагории III” (Книга на въображаемите същества 
– Имагинериум по Х. л. Борхес). Квартетът е третото произведе-
ние от четирите фантасмагории по Борхес за различни състави, 
написани в период от около 4 години177.

Премиерата на квартета е през 2010 г. По повод прозвучава-
нето му на прегледа „Нова българска музика“ (успех и за самия 
преглед!), Наталия Илиева пише: „Музиката ни отнася – с особе-
ното си излъчване, суровия, нешлифован звук във времената на 
Марко Поло и разказите за чудесиите, за страшните същества и 
човеци с по няколко глави, населяващи Изтока… Едно вълнуващо 

177 Фантасмагории II – Концерт за цигулка и оркестър (2012) (2.2.2.2 2.0.0.0. 
Timp., Vn.I – 12, Vn.II – 10, Vl. – 8 Vc. – 6 Cb. – 4); Фантасмагории III “El libro 
de los seres imaginarios” (Имагинариум по Х. л. Борхес) (2010),  за стру-
нен квартет;  Фантасмагории IV “Brahms versus Wagner” (Имагинариум 
по Матилда Везендок) (2012), за клавирен квартет, http://www.arnaoudov.
net/listbg.htm 
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музикално приключение из средновековна градска среда“178.
Многозначен е текстът на композитора по повод на творба-

та179: В описанието ѝ той изтъква: Възприемам това по-скоро като 
музика към четенето на няколко свитъка с текстове от прочутия 
наръчник, съдържащ сто и шестнадесет описания на митични жи-
вотни. Изборът на текстове беше условен и в случая са подбрани пет 
от тях, произволно избрани, на случаен принцип. … Петте части на 
творбата носят съответните заглавия по текстовете от книгата, а 
потокът на музикалната изразност се намира непрекъснато на ръба 
между различни стилове и епохи, с използване на съответните за тях 
идиоми или характерни реторични похвати. Ако направя един, ма-
кар и неточен опит за определение на звуковата характеристика на 
отделните части, то картината би изглеждала така (при спазване на 
целенасочено използваните от мен квазицитати или алюзии).

178 Илиева, Наталия. Нека пишат! По повод прегледа „Нова българска 
музика”. – В: Култура, № 20 (2638), 27.05.2011, http://newspaper.kultura.bg/
bg/article/view/18456
179 Арнаудов, Георги. Стилови… Автореферат, с. 47 – 48.
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откриването на звукова чувствителност, която е на ръба на 
прехода между стилове и епохи – при струнния квартет между Ре-
несанса и барока, а в Концерта за струнни, ударни и тастови инс-
трументи между барока и Виенския класицизъм, – е авторовият 
стремеж към едновременното вписване в различни времена чрез 
пресичането на всички възможни пространства, постигнато музи-
кално чрез трансформирането на звуковата материя. 

Реализирането на такава звукова чувствителност в музиката 
отново води до различни конкретни асоциации дори когато няма 
нито един реален цитат или наподобяване на конкретна творба (по 
повод квартета). За композитора откриването на несъществуващи 
конкретни препратки понякога са учудващи. така например, ко-
ментирайки рецензията на Наталия Илиева и други изказвания, 
той пише: Обикновено словесните рефлексии рядко съвпадат с мисле-
ните от мен самия. Трябва да подчертая, че изпълнителите, макар и 
едни и същи всеки път, намират различни отломъци от образите на 
Борхесианските същества, показват ги от различни техни ъгли, като 
откриват всеки път различни детайли в непрекъснато видоизменяща-
та се калейдоскопична картина. Винаги обаче едно и също понятие е 
назовавано от публиката – „сюрреализъм“.

творбата „Фантасмагории I“, преработена за голям сим-
фоничен оркестър през 2012 със заглавието Концерт за цигулка и 
оркестър – „Фантасмагории II“, създава друга звукова образност. 
тембровата палитра изразява самостоятелната реторика в двете 
сюреалистични картини, определена от ролята на солиращия 
инструмент и оркестъра. В първия концерт авторът възлага на 
ударните и тастовите инструменти и челестата различна роля – те 
акомпанират, понякога маркират съвсем леки щрихи в изграждане-
то на обща сюрреалистична картина, в други случаи имат почти 
солистична изява. Картината е напластена с различни образи и пре-
пратки към стилистични похвати в сложно изградената оркестрова 
конструкция (с явно фразиране и адитивни процеси), заради нейната 
роля в творбата и взаимодействията ѝ със солиращата, почти без да 
може да си поеме дъх цигулка, водеща към задъхан и отворен финал180.

И в четирите творби ритъмът има ролята на цялостен меха-
низъм, който осмисля и организира различните образи. 

В първата част на „Фантасмагории I“ ударните инструменти 
подсилват и подчертават непрекъснатото, почти истерично напре-
жение на един цялостен механизъм, изграждан на основата на вирту-
озна цигулкова партия181. 

180 Арнаудов, Георги. Стилови…, с. 122.
181 Пак там.
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Първата тема на първата част – с непрекъснато повтарящо се 
опяване около един мажор-минорен тонален център (пример 8), ком-
позиторът определя като моторна, втората тема е съставена от ня-
колко мотивни ядра с различен интензитет, в разработката поре-
дицата от каденци очертават нарастваща интензивност, като всяка 
… поема началната си фаза от нивото на интензивност, достигнато 
в предишната каденцова партия (пример 8).

Георги Арнаудов подчертава в текста за своето произведение, 
че написването на концерт за цигулка обикновено е едно от основни-
те предизвикателства пред всеки автор, който не е цигулар. Капаните 
на пианистичното мислене и пренасянето на клавирни похвати върху 
солиращата цигулка са най-често срещаното изкушение. Нещо, кое-
то се опитвах да избягвам още от първия момент на работата върху 
творбата. В случая сътрудничеството ми с Рой Тийкър по време на 
работата върху концерта беше достатъчно плодотворно. 

Пример 8. Фантасмагории I, начало, първа тема   

Пример 2.4.2. б. Фантасмагории I, първа част, разработка
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Произведението “Brahms Versus Wagner“ (Имагинариум 
по матилда Везендонк) Георги Арнаудов определя като опит 
за конструирането на магически звуков паноптикум (приложение 
2), като магическа реалност, която той приема като особено състоя-
ние на звуковото мислене и изразност и го поставя далеч от модер-
нистките и постмодернистките техники на писане, а в случая 
преднамереният до крайност тонален, романтичен рисунък е 
приет като инструмент на тази изразност (подч. мое).182 И тук 
връзката с музиката на Вагнер и Брамс е квазицитатна. тя е све-
дена до изходна позиция, оставаща на повърхността по отношение 
на опирането върху звукови кодове … от съпоставими в страстта си 
творби на Вагнер и Брамс (съответно Wesendonck Lieder WWV 91 и 
Acht Klavierstücke op. 76, написани с двадесет години разлика).

За композитора водещата идея е претворяването на различ-
ните механизми на мисълта при двамата композитори, които са 
насочени към един и същ обект на желание и вдъхновение – поетеса-
та Матилда Везендонк, към една вероятна история, за която можем 
само да гадаем – тази за връзката на поетесата с Вагнер е толкова ши-
рокоизвестна, колкото контакта ѝ с Брамс е забулен в тайна… 

търсенията му в посока на преднамерен до крайност то-
нален, романтичен рисунък прозвучават в цялата творба183 – ед-
ночастна, с три разграничими дяла. Изведената мелодичност е 
конструирана върху звукови кодове, които са вплетени в емоци-
онално наситената звукова фактура. Написано със средствата на 
минимализма, тук особено ясно проличава концепцията му за ре-
интерпретиране на звука и интензивния минимализъм, както и за 
възможностите на звуковата реторика.184

основният звуков материал прозвучава още в началото с 
фиксиран ре минор, в Moderato. от първия такт започва движение 
в триоли – променящи се стилизирани фигури, които напомнят 
бароковата фактура. Същевременно непрестанно променящите 
се акордови структури, в по-големи нотни трайности, функцио-

182 Арнаудов, Георги. Анотация. За “Brahms Versus Wagner“. Програма, 
13.11.2017.
183 Написана е специално за клавирния квинтет в състав: Елена Дикова 
(пиано), теодора Христова (цигулка), Йордан Димитров (цигулка), 
Демна Гигова (виола) и Христо танев (виолончело).
184 На „минимал-движението“, което „дава усещането за компресия“ и 
почерка на звуковата реторика, която „води до пределна концентрация 
и сгъстеност на изложението. този технологичен подход има свое същ-
ностно естетическо изражение, то е и ярък белег на стила на композито-
ра“ се спира в рецензия от 2013 Екатерина Дочева. Дочева, Екатерина. 
Енигми в прочит. – В: Култура, № 10, 15.03.2013, http://www.kultura.bg/bg/
article/view/20718
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нално ясни в началото, изградени върху тоновете на ре минорна 
звукова редица (ре – ла – ре – ми – фа и т.н.), претърпяват звукови 
утежнения на задържани клъстери. Мелодическата линия на раз-
гръщащата се и „разпята“ партия на първата цигулка (дублирана 
на места с мелодията в пианото) е мислена в нейната времева неп-
рекъснатост и движението преминава през различните инстру-
менти, дискретно нюансирано оцветено от тембъра на различни-
те струнни инструменти. Минорните тоналности, непрекъснатата 
трансформация на звуковия материал, идеята за непрекъснатост в 
мелодичната линия (безкрайна мелодия), фактурното сгъстяване 
и разреждане, създават далечни асоциации с познати Вагнерови 
оркестрови прийоми (пример 9). 

Пример 9. “Brahms Versus Wagner“   
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от този период е и пиесата „Пейзаж с птици“ – поема за 
цигулка и пиано, написана в края на 2009 и началото на 2010. В 
анализа на тази творба, съчетаваща виртуозната партия на цигул-
ката, встъпваща с кратко соло, с до крайност изчистената клавир-
на фактура, Георги Арнаудов специално обръща внимание на ста-
тичната структура на вертикала в пианото, която е сведена до два 
единствени тона – I и V степен в първия дял от 1-ви до 45-и такт 
и тяхното клъстерно оцветяване в най-висок регистър във втория 
дял от 46-и такт до края. Единственото допуснато различие в кла-
вирната партия е развитието ѝ в нерегулярен метричен порядък, 
като имитация по-скоро на импровизиращ съпровод на ударен 
инструмент, така както това ни е познато в източната традиционна 
музика. Същевременно в цигулковата партия се наблюдава сложно 
акордово и виртуозно развитие, с комплементарно изграден мно-
гоглас, който създава впечатление като че ли струнният инстру-
мент сам осъществява своя съпровод (пример 10.1 и 10.2). темата е 
подложена на различни и сложно замислени артикулационни и 
динамични нюанси, а многогласът е изграден на чисти интервали 
– квинта, кварта и октава, и създава звучност, която извиква асоци-
ации с по-ранни епохи. Абстракцията и сюрреалистичната абсурд-
ност в случая са явни и се основават на пълното несъответствие между 
идеята за подобие на ранноренесансова мелодика, съчетана с явни вирту-
озни модели, познати ни по-скоро от репертоара на ХІХ век.185 

Пример 10.1. „Пейзаж с птици“ (цигулкова партия)   

185 Арнаудов, Георги. Стилови…, с. 131 – 132.
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Пример 10.2. „Пейзаж с птици“  

Такава звукова картина – подчертава композиторът – едновре-
менно и привидно развита до краен предел, но същевременно опираща 
се на една и съща звукова поредица, поне за мен, отвежда съзнанието до 
съзерцание на звука, до потъването в по-скоро субтилно състо-
яние на медитация (подч. мое) в рамките на свободно детермини-
ран развиващ се квазиимпровизационен процес (пример 10.3).

Пример 10.3. „Пейзаж с птици“     
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2.5. Звукови комплекси – визуализирани образи 
и послания

Произведението „Влахерна. Покров богородичен” за симфо-
ничен оркестър е сред открояващите се творби от български ком-
позитори, написани за този състав през последното десетилетие. 

В творчеството на композитора присъстват няколко опуса за 
голям симфоничен оркестър. През 80-те години мисленето му на 
симфоник се разгръща в три мащабни произведения: Симфония № 
1 (1984), Концерт за оркестър (1986), Симфония № 2 (1989). те са впе-
чатляващо начало за творческия път на съвсем младия тогава ком-
позитор.186 Следват още четири творби, които могат да бъдат разг-
леждани като нов етап в музикалното му мислене, насочено преди 
всичко към работата със звука: Laus Solis, (1996) и Цветовете на свет-
лината (1997), Вариации по тема от Сергей Рахманинов (2001) и Кон-
цертна музика (2004), която е отличена с Наградата на Националното 
музикално училище „любомир Пипков“ (2004) във връзка със 100-го-
дишния юбилей на първата българска музикална институция187.

Последната творба, в която Георги Арнаудов включва голям 
симфоничен оркестър, е Концерт за две пиана и оркестър (преми-
ерата е на 20.11.2017).188 Интересът към този състав е постоянен, а 
активността му е свързана преди всичко с възможностите за из-
пълнение на произведения за такъв състав.

В контекста на разглежданата тема за постигането на „нова 
звукова сетивност“ „Влахерна, покров Богородичен“ има знаково 
място в творческите му търсения. 

Интересна е историята на създаването на композицията, 
описвана от композитора Георги Арнаудов като рефлексия на не-
говото посещение на свети места в Истанбул през 2011189. (Изпъл-

186 удостоени са с престижни награди – Голямата награда на организаци-
ята на европейските радиостанции (1985), Наградата на Международна-
та федерация на музикалната младеж (1985), наградата „Златната арфа” 
(1986), наградата на СБК (1986) и Международната премия „Карл-Мария 
фон Вебер”, Дрезден (1989), и това е много убедителен старт за автора. 
Вж. http://www.arnaoudov.net/biographybg.htm
187 Пак там.
188 Вълчинова-чендова, Елисавета. Композиторът Георги Арнаудов на 
60 години…; Арнаудов, Георги. Анотация. За „Влахерна. Покров Богоро-
дичен“, http://bnr.bg/music/post/100882561/s-dve-premieri-simfonichniat-orkestar-
na-bnr-shte-otbeleji-20-godini-ppianissimo-na-20-oktomvri-v-zala-balgaria
189 http://www.arnaoudov.net/Blachernae.htm; Иванова, татяна. Георги Ар-
наудов: „Влахерна. Покров Богородичен” е мозайка, която дава различни 
цветове и светлини на звука – http://bnr.bg/horizont/post/100045122/georgi-
arnaudov-vlaherna-pokrov-bogorodichen-e-mozaika-koyato-dava-razlichni-
cvetove-i-svetlini-na-zvuka
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нена е през м. януари 2012 от Софийската филхармония, диригент 
Мартин Панталеев.) 

Тази творба е написана в края на 2011 г. (29.11 – 28.12.2011) 
като рефлексия и отглас от досега ми с иконата на Влахернската Све-
та Богородица. Приемана за първата Одигитрия, според някои тя е 
зографисана от ръката на самия евангелист Лука. Според други тради-
ции се приема, че иконата е изработена през VII век. Божията майка 
е изобразена чрез рядък вид живописна техника – енкаустика. Според 
светите традиции, пигментите и восъкът в тази икона са размесени 
с прахта на загинали християнски мъченици.

Написах Влахерна като съзерцание на онова свещено пространс-
тво, в което на 1 октомври 910 г. – по свидетелствата на Св. Андрей 
Юродиви – между събралите се и вече отчаяни от сарацинската обсада 
вярващи, от небесата се спуснала Светата Дева. Обградена от Ангели 
и Светци. Коленичила всред църквата, плачейки, тя се молила часове 
наред за спасението на целия свят, а после разстлала над всички вели-
чавия Си и страшен Покров. Съзерцание и потапяне в светлината на 
пространство, което мигновено поражда напеви, поражда мощни плас-
тове от багри и звуци, сливащи се с пролетите сълзи. До днес те могат 
да бъдат дочути в капките на свещения извор в южната страна на 
храма. Сълзи, които като че ли продължават да се молят за нашето 
спасение.190

И още от авторските описания на творбата: Бях в Истанбул 
за няколко дни и там, пред средновековната църква „Света Богородица 
Влахернска“, ми разказаха история от Х век, когато градът бил огра-
ден от сарацините, които избивали и разграбвали наред. Тогава един 
юродив, когото всички познавали – а това е св. Андрей Юродиви, влязъл 
в една от църквите при двореца във Влахерна, коленичил пред икона-
та на Божията майка и я помолил за помощ. И се случило чудо – на 
небето се появила Богородица, заедно с всички пророци, апостоли, анге-
ли и архангели, и разпънала своя покров върху целия град. Пелена като 
мъгла се спуснала върху града. През цялото време, докато се махнат 
сарацините, тя плакала и бдяла над града и хората в него. От тогава и 
до днес сълзите ѝ могат да бъдат дочути в капките на свещения извор 
в южната страна на храма. Сълзи, които като че ли продължават да 
се молят за нашето спасение. Та в тази църква все още стои иконата, 
пред която се молил юродивият. Известна е като „Влахернската Бо-
городица”. Говори се, че е на близо 2000 г. и е рисувана от св. Лука, т.е. 
докато Богородица е била жива, затова се смята, че това е автентични-
ят ѝ образ. Знае се също, че боите и пигментите били смесени с прах 
от мощите на мъченици.

190 Арнаудов, Георги. Анотация. За „Влахерна…“. 
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Бях истински поразен, потресен. Седнах и започнах да си каз-
вам молитви и колкото налудничаво да звучи, чувах музика. Съзна-
нието ми се изпълни със звуци. И написах нещо, което мисля, че 
също стана.

Но да си го кажа честно, пишех с помощ отгоре (подч. 
мое).191

Произведението е посрещнато с интерес и е високо оценено 
от професионалната критика – „разтърсено(то) творческо съзна-
ние“ на композитора създава музика, която е „изключително ин-
тензивна, сгъстена във въздействието си“ 192. 

Влахерненската икона е свързана е със забележителни чудеса. 
Много слепци са получавали изцеление, след като умивали очите 
си с вода от намиращото се при храма аязмо“193. Силно впечатлен 
от видяното и почувстваното, композиторът изгражда своята звуко-
ва рефлексия. В интервю по повод изпълнението на творбата той я 
определя като мозайка, която дава различни цветове и светлини на зву-
ка194. Мозаечността насочва към някои постмодернистични идеи, а 
играта със светлини е свързана с техниката на музикалния му език, 
за която той по различни поводи пише и се изказва.

Вече бяха коментирани неговите идеи и реализации, 
свързани с непрекъснато развиващата се и видоизменяща се тъ-
кан, интензивния минимализъм и реторичността. тези подходи 
могат да бъдат проследени в симфоничната пиеса „Влахерна, 
Покров богородичен“, като тук в центъра на анализа е образ-
ността и съответните ѝ послания и проследяването им в пар-
титурата. 

творбата е изградена върху основен звуков комплекс от 5 
тона (началото, такт 1 – 3: до1 – ре1 – ми1 – ре2 – си1). Според ком-
позитора това са звуците, които до днес могат да бъдат дочути в 
капките на свещения извор в южната страна на храма. Сълзи, които 
като че ли продължават да се молят за нашето спасение195, капките на 
извора са и сълзите на Дева Мария (звуков образ в низходящата 
терца) (пример 11.1). 

Ако разгледаме основния звуков комплекс от гледна точка 

191 Нейова, Милена. Георги Арнаудов – Джо: Музикантството унищожи 
собствената си гилдия! Втора част, http://glasove.com/categories/vytreshni-
glasove/news/georgi-arnaudov-dzho-vtora-chast
192 Дочева, Екатерина. Иконозвучие. – В: Култура, № 3 (2665), 27.01.2012, 
http://www.kultura.bg/bg/print_article/view/19256
193 Дмитриева, Надежда. Чудотворная икона Божией Матери Влахер-
нская. – о тебе радуется!, pravoslavie.ru. Превод със съкращения,  http://
pravoslavieto.com/ikonopis/Bogorodica/vlahernska/ index.htm
194 Иванова, татяна. Цит. съч.
195 Арнаудов, Георги. Анотация. За „Влахерна...“.
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на композиторовото виждане за термините, обозначаващи трите 
основни рода в древногръцката музика, които той третира по-ско-
ро чрез техния описателен превод, отколкото в организиращия и 
структуриращ тоновото пространство смисъл196, във „Влахерна“ 
звуковият модел се свързва с диатоничния род (διάτονος, διάτονον) 
– разтягащ се, разгръщащ се; силен, деен. В него е закодирана сим-
волност, която ще открием в конструирането на цялата творба. 
При определянето на звуковия комплекс Георги Арнаудов вклю-
чва тонове, мислени с характеристиките им в диатоничната скала 
по Аристоксен197:

В следващите пет такта септимовото звуково пространство 
през октава създава звукова нестабилност, като се разгръща от до 
на малка октава до ре�: до1 – сол1 – ре� – ми� – ре2 – сол2 – ре� – сол2 

– ре� (пример 11.1 и 11.2) и отзвучава в диатонично звуково петно 
(изградено от кварти и квинти).

196 На това специално ми обърна внимание композиторът. Припомням, 
че те са: διάτονος, διάτονον = разтягащ се, разгръщащ се, силен, деен; 
χρωματικός = оцветен, оцветяващ; ἐναρμόνιος = от музикални звуци, 
музикален, свързващ.
197 В разговор с композитора във връзка с творбата, той цитира в свобо-
ден превод включения гръцки източник в: The Spondeion Scale. Pseudo-
Plutarch de Musica, 1134f – 1135b and 1137b-d. – Journal Article, Vol. 22, 
No. 2 (Apr., 1928), pp. 83 – 91. това е неговият превод: В Псевдо-Плутарх 
Олимпус, както казва Аристоксен, е бил считан от музикантите за изоб-
ретател на енхармоничния род (ἐναρμονίου γένους); преди него всички 
употребявали само диатоничния и хроматичния (διάτονα καὶ χρωματικὰ 
ἦν). Откритието му е било обяснявано приблизително така: Олимпус, сви-
рейки в диатоничния род и имайки възможността да промени мелодичната 
посока към диатоничната парипата (διάτονον παρυπάτην), понякога от 
меса-та, понякога от парамеса-та, преминавал диатоничният лиханос и 
като видял красотата на този ход, с възхищение създал по аналогия свой нов 
вид в рамките на дорийското наклонение (Δωρίου τόνου); така той не при-
надлежеше нито към диатоничния, нито към хроматичния, а беше 
този [нов] начин на свързване (τῶν τῆς ἁρμονίας) (подч. мое). 



190

Примери 11.1. „Влахерна. Покров Богородичен“

Пример 11.2. „Влахерна. 
Покров Богородичен“
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Енергийното натрупване 
на звуковия модел е разгърна-
то в следващото 8-тактово пос-
троение, завършващо с верти-
кално съзвучие и включващо 
използваните до този момент в 
пространството от до на малка 
октава до ре� квартово-квинто-
ви съзвучия върху поредицата 
до – ре – ми – сол – ла с добавен 
фа диез (пример 11.3).

Пример 11.3. „Влахерна. 
Покров Богородичен” 
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Музиката е релефна, изящна и същевременно величава, на-
помняща византийска храмова архитектура – тук ще цитирам 
Маргарита Коева, която, посочвайки църквата „Св. София“ в Кон-
стантинопол като еталон за източноправославен храм, изтъква, че 
„архитектурата на храма „преразказва“ космологията на христи-
янството, обединявайки я с идеята за божествения произход на 
императорската власт. В композиционните елементи и връзката 
между тях са вложени смислови значения, които стават осново-
полагащи за източното православие. Композиционната схема на 
храма (…) съвместява октогонална и трикорабна схема, т.е. про-
тотипа на мартириум и църква за народа. октогонът е силно раз-
теглен по надлъжната си ос, а колоните на трикорабното прос-
транство са превърнати в мощни стълбове, които носят големия 
централен купол с диаметър почти 32 м и двата полукупола, пок-
риващи образуваната в план елипса“198.

Посочените архитектурни особености могат да бъдат прос-
ледени и в графичното изписване на партитурата. това не е спе-
циално мислено, а е постигнато интуитивно: силно разтегляне по 
„надлъжната ос“, изградено от деликатни напеви, постигнати чрез 
прозрачна имитационна техника, разпръсната в целия оркестър в 
широк регистър, която създава впечатлението за вибрираща звуч-
ност, и мощни звукови стълбове – пластове-петна. усещането е за 
гигантска монодия, мозайка от фини детайли и звукови нюанси. 
Графичността на партитурата визуализира звуковата релефност 
(пример 11.4).

На финала на творбата основният звуков комплекс загубва 
своята материалност, потъвайки в тишината/вечността (пример 
11.5).

198 Коева, Маргарита. Ранна християнска архитектура (IV – VII в.). – В: 
LiterNet, 21.09.2003, http://liternet.bg/publish9/mkoeva/teoria/ranna.htm 
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Пример 11.4. „Влахерна. Покров Богородичен“
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Пример 11.5. „Влахерна. Покров Богородичен“

В симфоничната „Влахерна. Покров Богородичен“ потапя-
нето в съзерцанието и светлината на пространството е особено 
въздействащо. Стремежът към търсенето на светлината (харак-
терен при „Ритуал II“ за пиано) е постигнат чрез изграждане на 
ново музикалносетивно поле. В съответствие на използваната ми-
нималистична техника всеки тон е смислово натоварен и има свои 
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темброви характеристики, а в оркестровата фактура този подход 
е особено въздействащ. 

така в началото на творбата (пример 11.1) звуковият комплекс 
се появява първо в струнни и постепенно се разгръща в многоцве-
тен унисон (монодиен акорд) в целия оркестър. В звучността му са 
вплетени „игрите“ на отделните духови тембри, медните уплът-
няват лежащата звучност, ритмично отеква камбанни. Задържа-
ните клъстери концентрират енергията и имат силно въздействие. 
В „разредените“ зони разстилащият се звуков комплекс образува 
отново задържани клъстери, но темброво прозрачни, не плътни, а 
филигранни (цигулки и флейти), в тиха динамика. Вибриращата 
звучност на клъстера чрез темброво уплътняване и „разреждане“ 
определя драматургичния темпоритъм. Музиката се откроява със 
стройна архитектоника, всеки детайл е добре премислен – особе-
но важно за творби, изградени с минималистични техники. 

„Простотата“ на звуковата редица (музикалният образ на 
Божията майка) и строгите решения в нейното третиране са из-
раз на аскетичен поход към музикалния материал и своеобразно 
обръщане към първоизточника – църковната източноправославна 
музика, към мелодиите в Григорианския хорал и строгите поли-
фонични техники, преплетени с мисленето за сериалната техника 
и сонористичните търсения в музиката на ХХ век.199

Музикалната фактура е прецизно „изписана“, Георги Ар-
наудов „рисува звуци“, в които търси не пъстрота, а светлосенки. 
Композиторът е живописец със звуци, споделя авторът по повод на 
творби, написани по-късно, във връзка с посещението му в Ки-
тай.200 „Рисуването на звуци“ е в основата на неговите музикални 
композиции и този подход може да бъде проследен още в най-
ранните му произведения, написани с различни техники, съотна-
сящи към авангардизма, най-общо казано, а днес в изчистения му 
музикален език, основан на пестеливи тонови комплекси. 

В симфоничната „Влахерна. Покров богородичен“ компо-
зиторът търси музикален еквивалент на иконописната техника 
енкаустика. тоновете от основния звуков комплекс са образът на 
Божията майка, но и прахта на загиналите християнски мъчени-
ци, той е Свещеното пространство. Чрез движението вътре в него 
(разгръщане и свиване, задържане на енергията) е пресъздадено 
съзерцанието и потапянето в светлината, което мигновено по-

199 За органичното съчетаване на съвременни композиционни техники и 
„древни традиции“ вж. по повод на “Fratres“ от Арво Пярт: Zamorniko-
va, Kseniya, Margarita Katunyan. Цит. съч. 
200 Пиронкова, Вида. Георги Анаудов. Композиторът е живописец със 
звуци. Авторът за творческото си посещение в Китай. – http://bnr.bg/
post/100727028/georgi-arnaudov-kompozitorat-e-jivopisec-sas-zvuci 
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ражда напеви, поражда мощни пластове от багри и звуци, слива-
щи се с пролетите сълзи. Всичко това създава усещането за движе-
ние на звукови вълни с трансцендентно въздействие201. 

2.6. Звукови и ритмични инсталации

Концертът за пиано, хамерклавир, харпсихорд и оркес-
тър “Barocus_ex_Machina“ е написан в периода 2011 – 2014. Георги 
Арнаудов го определя като своеобразен „сюрреалистичен монтаж“. 
определението е свързано с предисторията на творбата, която 
авторът назовава като паралелно протичащи, съвсем несъвместими 
истории. Ето цялата анотация:

На един първи план, в сферата на осезаемите образи, е една серия 
картини и визуални инсталации, които ме впечатлиха с поразителната 
си барокова многоплановост на фигури, потънали в митологичната ма-
гическа иносказателност и на съпътстващи и обграждащи ги механиз-
ми. Ми(с)тичност, потопена в море от машини, устройства, апарати, 
автоматизирани приспособления, уреди, инструменти, зъбчати колела 
– атрибути на паралелната индустриална реалност, която от няколко 
столетия регулира изцяло нашето съзнание и модели на мислене.

Всички тези механизми биха останали задълго в съзнанието ми 
като една несглобена машина, ако не бяха съпътствани с особена нат-
рапчивост от една друга история, описвана вече няколко столетия от 
различни автори – тази за 15-те прототипа на съвременното пиано, 
произведени от Готфрид Йохан Зилберман и закупени от Пруския 
крал Фридрих II през 1740 – годината, в която Карл Филип Емануел 
започва работа в неговия двор.

Една история, документирана на 11 май 1747 от Берлинския 
Spenersche Zeitung, разказва как една вечер Кралят бил „информиран, 
че капелмайсторът Бах е пристигнал в Потсдам и че той се намира в 
преддверията на кралските покои, очаквайки милостивото разрешение 
на Негово Величество да влезе и да слуша музикалното изпълнение. Него-

201 Във връзка с това Екатерина Дочева пише: „… отново с пестелива ин-
тервалика, пак се чува квинтов мотив, раздаден на различни тембри с 
микромотиви, които „работят“ в дълбочина, не във външно пластово въз-
действие. тъкмо по този начин се нагнетява, сгъстява се в този следващ, 
но различен химн на Арнаудов. Защото в някакъв смисъл той е химнов 
„певец“. С музиката си постига химническо утвърждаване на абстракт-
ната за мнозина трансцендентност на енергиите от кръговратите на вре-
мето. В „ставането“ на композицията майсторството му диша и в про-
порциите между детайл и цяло, и в интензивната компактност на фор-
мата, която сякаш видимо дефинира подвижно звуково пространство. 
И силно творческо съучастие от филхармонията и нейния диригент!“. 
Дочева, Екатерина. Иконозвучие...
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во Величество веднага разпореди той да бъде приет“. Описана от Йохан 
Николаус Форкел, тя изглежда така: „Една вечер, когато той държеше 
вече флейтата си в ръце, а музикантите бяха насядали, готови да сви-
рят, един от служителите донесе списъка с новодошлите гости в Пот-
сдам. С флейта в едната ръка, Кралят прегледа имената и обръщайки 
се внезапно към музикантите, възкликна с вълнение „Господа, Стари-
ят Бах е пристигнал!“. Нещо повече: „Най-достойно за отбелязване е, че 
кралят изнесе концерт същата вечер и покани специално Бах, известен 
впрочем като „стария Бах“, да опита пианата Зилберман, които се на-
мираха на различни места в двореца. Придружаван от салон в салон от 
Краля и неговите музиканти, Бах опита инструментите и импровизи-
ра на всеки един от тях пред прославения спътник.202 

В тази впечатляваща история, с която композиторът прив-
лича вниманието и на слушателите към друго време (отново иде-
ята за пресичане на пространствата) и така подготвя очакванията 
им за музиката, която ще стилизира звука, бароковата епоха, от 
гледна точка на музикалния език като конкретизация на компози-
ционните идеи, се съдържат важни идеи. 

Първо, самото заглавие е мост между барока и ХХ век. Баро-
ковият почерк е заложен в концертността – в стила на бароковите 
концерти, при които водещи са диалогът между солиращите инс-
трументи и инструменталния ансамбъл и виртуозността, постиг-
ната и чрез богато орнаментирани партии и равномерна ритми-
ческа пулсация. Съставът е от характерни за барока инструменти: 
клавишни, струнни и духови (флейти и обои). 

Второ, съчетани са осезаемите образи, които са паралелни 
и несъвместими. Вплитането на история в история, респективно 
на времена във времена, на стил в стил, е подход, който вече е ус-
пешно реализиран в „звуковите опаковки“ с конкретен тематичен 
първообразен материал и във „Влахерна“ в оригинална образна 
визия, постигната върху един звуков комплекс.

В тричастния троен концерт, подобно на „Влахерна“, няма ци-
тиране, а по-скоро стилизация.. творбата е изградена върху повтаря-
щи се мелодични фигури и звукови и ритмични структури (инстала-
ции), свързани с бароковата орнаментика и механизираната еднооб-
разна пулсация. Концертността е мислена в целостта на творбата.

В първата част, подобно на бароковите кончерто гроси, пос-
редством фактурно съпоставяне е „извезана“ звукова картина чрез 
импровизационност и орнаментиране в трите клавира. 

темата в първия дял е светла, звукоредът ѝ е от ре (ре – сол – ла 
– си – до# – ре), образуван е от два последователни йонийски тетра-
хорда, като впоследствие първият се запълва с втората степен (ми), 

202 Арнаудов, Георги. За класическата музика в преломната епоха...



198

но липсва хармоничната за тоническото тризвучие на ре мажор 
трета степен (фа#) (пример 12.1). 

Пример 12.1. “Barocus_ex_Machina“    

темата във втория дял (в паралелната тоналност си минор, 

два еолийски тетрахорда) е с преобладаващи повтарящи се зву-
кови и ритмични фигури. Чрез постèпенното уплътняване на 
фактурата – едновременно звучене на двата барокови клавира и 
пианото, се постига звукова синергия, която стилизира идеята за 
едновременното звучене на непаралелни времена (пример 12.2). 
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Пример 12.2. “Barocus_ex_Machina“    

В третия дял (формата е АВА) отново прозвучава основната 
тема, сега от ла, за да завърши с квинтов вертикал върху до (до – сол 
– ре). трите дяла са ясно каденцирани (пример 2.6.3).

Пример 12.3. “Barocus_ex_Machina“         
.
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В контрастната втора част (In poco Andante) завършената кра-
сива мелодична линия е проведена последователно в пианото, ха-
мерклавира и харпсихорда върху лежащи акорди в струнните, из-
граждайки като характер и музикална форма пасакалия. И тук се 
наблюдават клъстери техника, образувани от задържани тонове в 
бароково украсената мелодия (пример 12.4).

Пример 12.4. “Barocus_ex_Machina“       

третата част – с авторско указание токата – пресъздава сми-
съла на това понятие като виртуозна форма за клавишни инстру-
менти. В края на частта се репризира тематичният материал от 
първата част, като клавишните влизат в красив диалог с духови 
инструменти (пример 12.5).

Пример 12.5. “Barocus_ex_Machina“   
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В концерта за три клавира и оркестър, както и в поредица 
други творби, Георги Арнаудов постига несъмнено въздействие 
върху публиката. от гледна точка на афектната теория музиката 
му активно създава желаното въздействие и това се дължи на кон-
цертността в изведената роля на трите клавира. В основата ѝ е му-
зикалната реторика.

тук ще цитирам част от текст на Петя Стефанова, като под-
ходяща за случая систематизация на определенията за реторика: 
„… афектното послание в речевите фигури (подч. авт.), диа-
логичността им, структурата им, възможността за обективира-
нето на афектното въздействие203. „Няма по ефективен метод за 
възбуждане на емоции от подходящото използване на фигурите” 
[Квинтилиан, 1982]. Но, както основателно подчертава Кристина 
Япова, „наред с търсеното родство с фигурите на речта” … при 
музикалните теоретици „описанието е изцяло музикално-терми-
нологично”, т.е. ражда се музикална реторика на основата на му-
зикални фигури (подч. авт.). Ето защо е уместна идеята на леон 
Коуч да перефразира Квинтилиан и върху основата на словесните 
фигури, дефинирани от античния автор, да предложи универсал-
на дефиниция за музикалните: „Фигура е всяко отклонение от 
установения музикален синтаксис, което предизвиква афек-
ти” (подч. авт.) [Leon W. Couch III, 2009, р. 4]“204.

Изобразителността на звуковата фактура се определя от 
фоничните и ритмичните фигури с „барокови тежнения“, чието 
„структурно поведение“ (по Радосвет Коларов) формира самата 
метафонична структура.205 те са в основата на интензивен мини-
мализъм. Използването на ограничени звукови построения – ме-
лодични фигури и хармонии, и повтарящи се ритмични модели/
инсталации, е подход, който може да бъде наблюдаван и в други 
негови творби, но в това произведение той е определящ. Постиг-
нат е чрез вглеждане в детайла при повторението, което води до 
постепенна, понякога незабележима трансформация на музикал-
ния материал.

203 Стефанова, Петя. Барокови музикални фигури, теоретически, твор-
чески и изпълнителски аспекти. Дисертационен труд. София: ИИИзк 
БАН, 2012, с. 33.
204 Пак там, с. 33 – 34.
205 Коларов, Радосвет. Звук и смисъл. София: Изд. на БАН, 1983, с. 119. 
Авторът разглежда изобразителността на литературната фактура, из-
ползвайки паралели с музикалната.
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3. ЗВУКОВИТЕ ПрОСТрАНСТВА НА ТИШИНАТА

Произведението „Вратите на съня“ (2015) – тихи и приглу-
шени симфонии за струнен оркестър и пиано, поставя основата на 
цикъл от опуси с това заглавие във версии за различни състави, как-
то и на други произведения, които, най-общо казано, са свързани с 
тишината и звуковите пространства в нея. те бележат етап на нови 
търсения в творчеството на Георги Арнаудов. Първата част на  симфо-
ниите има премиерни изпълнения в България, Канада и Австрия, до-
като прозвучава в своя окончателен вид през април 2016 в изпълнение 
на Камерния ансамбъл „Софийски солисти“. Премиерата на втората 
част е представена на Петия майски фестивал в тяндзин, Китай. 

„Вратите на съня” са породени от едно съновидение – споделя 
композиторът, – потънало в странно и изпълнено с обем и великоле-
пие усещане за досег с непознати звукови пространства… Пишейки – 
не само тази творба, – по-скоро усещам, че рисувам звуци, като худож-
ник, нанасящ бавно, без всякаква последователност, отделните щрихи, 
нюанси и образи.206 Сънят е пространството на фантазията, но и на 
тишината, в която Георги Арнаудов конструира звукови образи. 

Написани са по три сонета на Фредерико Гарсия лорка:
I. „ти виждаш ли мечти, лица и пътища...“
II. „Животът не е сън...“
III. „любов, присвита в мойто тяло...”207.
те са част от книгата “Sonetos del amor oscuro” (Сонети на 

смутната/тъмната любов), над която лорка работи в последните 
години на живота си (1936) преди трагичната му смърт (1938).208 

Идеята за тишината – „Вратите на съня“, може да бъде раз-
глеждана като мисловен маркер в музиката на Георги Арнаудов 
през последните години, който поражда звукови преображения. 

Композирам в състоянието между сън и действителност – 
споделя композиторът209. В кратките, притихнали и приглушени 
музикални фрески, както и в други негови инструментални карти-
ни (“Unlockung Eyes“, „Пейзаж с птици“ и др.), идеята за тишина-

206 Арнаудов, Георги. За „Вратите на съня“.
207 Arnaoudov, Gheorghi – “Las puertas del sueсo”. Sinfonie silenziose e cal-
me per orchestra da camera e pianoforte:
I. I. ¿Viste sueсos y rostros y caminos? 
II. No es sueсo la vida
III. Amor de mis entraсas...
208 Дълги години книгата е непубликувана, чак през 1984, с разрешение 
на семейството му, е отпечатано факсимиле на авторския ръкопис на 11 
сонета от тази книга. 
209 Благова, Ана. Георги Арнаудов, композитор: „Композирам в състоя-
нието между сън и действителност“. – В: Дневник, 12.11.2017. 
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та поражда деликатни преображения на вслушване в „цветовете“ 
– тоновете, и в техния тембър, в красотата, която изпълва и хармо-
низира човешкото съзнание и емоционалност. 

Сънят обикновено се свързва с нощта и това са образи, които 
за творците и слушателите по презумпция отправят към музиката 
на романтиците и по-конкретно към клавирното ноктюрно. В ХХ 
век (както отбелязва Ганка Неделчева в изследването си, посветено 
на ноктюрните за пиано на Димитър Христов) композиторите про-
явяват експерименталност в „търсенето на нови темброви одежди 
на нощната музика и така изоставят клавирния тембър като единс-
твено възможен“210. (Ще припомня, че в симфоничната музика на 
XIX век – и по-рано, в музиката на виенските класици – с творбите 
на Дебюси („облаци“, „Празници“ и „Сирени“) музиката на нощ-
та се отдалечава от обичайното ѝ тълкуване и придобива по-общ, 
символен смисъл, а при Малер навлиза в големия симфоничен ци-
къл, Седма симфония, и това открива нови прочити в интерперти-
рането на жанра...) Цикълът от 12 ноктюрни за пиано на Димитър 
Христов основателно може да бъде разглеждан като знаков както 
за композитора и българската музика, така и за съвременното ин-
терпретиране на жанра. В неговия индивидуален прочит на жанра 
– ноктюрните могат да бъдат разглеждани като „част от откровени-
ето на неговата „самота“, в което денят се прелива с нощта, а нощта 
преминава в ден, взаимно необходими в безкрайния кръговрат на 
времето … превръщане на външната реалност във вътрешно усе-
щане и резонанс, като един опит, който, в духа на Рилке, може да 
намери метафоричен смисъл чрез неговата фраза „мелодия на не-
щата“��� – се съдържат основания за „втора романтика“ (терминът 
на Димитър Христов), „която го отдалечава от примиреното съзер-
цателно начало на старата романтика на XIX век“���.

За Георги Арнаудов съновидението е свързано със звуковите 
пространства на тишината и с тази идея пише първата част на фрес-
ките. Заглавието ѝ е взето от заглавието на сборника с разкази на един 
от най-известните съвременни сръбски писатели Милорад Павич 
„Вратите на съня“. Неговите постмодерни текстове, в които се „преп-
литат сънища, натрапчиви мисли, истории, легенди и цитати, за да 
създадат един неповторим свят, където границите между въображе-
ние и реалност, насладата от четенето и насладата от живеенето не-
прекъснато се губят“���, интригуват композиторското въображение. 

210 Неделчева, Ганка. Цит. съч., с. 38. 
��� Пак там, с. 229.
��� Пак там.
��� Анотация към сборника на Милорад Павич „Вратите на съня“. Прев. 
б.а. Русанка ляпова. София. Колибри, 2012.
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Фреските са донякъде породени от едно съновидение, което в 
един начален етап доведе до написването само на първата част, като 
една самостоятелна поема – а в един първоначален етап тя носеше за-
главието „Вратите на съня“…214.

Поетичните текстове на лорка, както и на Микеланджело 
или Шекспир, имат особено значение за композитора – не толкова 
като конкретен поетичен образ или „разказ“, а по скоро, като конк-
ретен текст, който звучи в съзнанието ми и подрежда и органи-
зира всяка отделна линия, щрих, нюанс и най-вече цялостната 
форма (подч. мое.)���.

основната езикова мелодична фигура в тиха динамика в пър-
вата част (Pocco Andante) в соло цигулка е изградена върху четири 
тона от тризвучието върху си бемол минор: си бемол – фа – ре бемол 
– си бемол. С пестеливи движения се прибавят и други тонове от 
тризвучието до разгръщането на темата в диапазон до ре бемол� 
(пример 13.1). Първото прозвучаване на темата (15 такта) завършва 
с квинтовия интервал фа – до, създаващ усещане за доминантова 
каденца. Следва повторение на мелодията, като движението е във 
вътрешните пластове с дискретно променящи се мелодични фи-
гури и акордови звучности (т. 16 – 41). 

Началото на втория дял (21 такта) – епизод в квази рондо-
образна форма – е с изразена акордова фактура. Партиите на 
първи и втори цигулки, разделени в девизи, изпълняват двуглас 
с постепенно низходящо движение и бурдониращ глас, подсилен 
и от виолончелите. Движението отново е в партията на виолите 
с реторични фигури първоначално само върху два тона (ре бемол 
– до). После мелодичните фигури се разпределят в първи цигулки 
в дивизи и виолончели, а втори цигулки, виоли и контрабаси бур-
донират. Движението може да бъде разглеждано на фино ниво, с 
едва забележимо непрекъснато менящи се фигури като мелоди-
чен профил и ритмически размествания, фактурни смени, които 
докосват подвижното пространство, без да го променят. В следва-
щото провеждане на темата се запазва общото звучене с промени в 
реторичния профил на мелодията и вътрешните фигури, идващи 
от метроритмичните промени – използвани са барокови техники, 
сега темата е в 6/4 (в първото ѝ провеждане е в 4/4 с по-дълги нотни 
стойности). обратното, във втория преобладават лежащи акорди 
с преливащи гамовидни движения. В последното провеждане на 
темата лежащите тонически квинтови акорди (си бемол – фа) задър-
жат тишината, откроява се само мелодията в цигулка соло. 

Във втората част основният тонов материал е в пианото вър-

��� Арнаудов, Георги. Анотация. За „Вратите на съня“.
��� Пак там.
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ху лежащата прозрачна оркестрова фактура (пример 3.1). В из-
ползваните барокови техники се открояват зони, в които пианото 
изпълнява мелодическите фигури и същевременно партията на 
басо континуото, клъстери и орнаментиране.

В третата част тишината е изпълнена със сюрреалистични 
образи. Композиторът е отбелязал – Nocturnal. Те активно нахлу-
ват с виртуозната едногласна партия на пианото (паралелно движе-
ние през октава) върху лежащите и повтарящи се разгърнати в 
пространството квинти (сол – ре), подобно концертна каденца (16 
такта), последвана от уплътнена оркестрова фактура, в която пиано-
то е органично преплетено като оцветяващо тембъра на струнните. 
В кодата, подобно на цигулката в първата и втората част, пианото 
изпълнява мелодичния материал във висок регистър и тиха дина-
мика на фона на основното квинтовото построение (пример 13.2).

Пример 13.1. „Вратите на съня“ (начало)
  



206

Пример 13.2. „Вратите на съня“ (втора част)
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Пример 13.3. „Вратите на съня“ (трета част)

Творбата бавно придобиваше своите очертания – казва Георги 
Арнаудов, – отделните звуци се подреждаха в своите контури капка 
по капка, а линиите израстваха и се разклоняваха бавно, при това мно-
го тихо.216

Както видяхме, това бавно движение от първата част към 
третата част, може да бъде проследено в развиващия се профил на 
езиковите мелодични фигури, наситени с барокови фигури (задържа-
ния, повторения, украшения, гамовидни пасажи), в ритмичните 
несъвпадения и метроритмичните промени, в използваните лежа-
щи квинтови построения в разгърнато регистрово пространство 
и в звукови напластявания, които са много по-пестеливо изпол-
звани от разгледаните други произведения. тишината на нощта, 
завладяла първата и втората част, е „разтърсена“ от сюрреалис-
тичната образност на третата. Музиката предава метафоричното 
състояние между съня и действителността, за която говори Георги 
Арнаудов, назовано от него съновидение.

216 Пак там.
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ОПИТ ЗА ОБОБЩЕНИЕ

„Вратите на съня“ II, Сонетите за две пиана (четири ръце), 
музиката, свързана с посещенията му в Китай са свидетелство за 
нова естетика, в която архетипните структури са още по-изчисте-
ни и пестеливи като знак на най-дълбоки послания. тези творби 
от последните години разкриват пречистеното творческо съзна-
ние на композитора и настройването му на други вълни. В новите 
звукови пространства звуковите структури имат силата на мантри. 
Музиката му звучи все по-аскетично. Красотата е в нейната мно-
гоцветност – активен е интересът му към различен от класическия 
инструментариум, използван не като тембров ефект, а в присъщи-
те му функции, и това прави музиката още по-дълбока, автентич-
на и сетивно въздействаща. 

С всяка нова творба Георги Арнаудов очертава параметри-
те на този път към Изтока и духовното. Същевременно компози-
торът не се отказва от създаденото досега. 

В дисертационния си труд, по повод разгледаните от него 
шест композиции, Георги Арнаудов пише: доколко могат да бъдат 
приемани като пример на постмодерна музика в контекста на патоса 
на целия текст, занимаващ се с някои проблеми на възможните стило-
ви взаимодействия в творческата дейност на композитора в постмодер-
ната епоха, аз лично не мога да определя. Това за мен не е било и водещо 
при написването им. За днешния творец на нова музика причисляване-
то към модернизма или към неговите ре-интерпретиращи постмо-
дерни процедури едва ли стои на дневен ред. 217

Дали новите търсения на композитора могат да бъдат при-
числени към подобни постмодерни процедури или това са тър-
сения на освободеното творческо съзнание, което, включвайки 
се в активен „интеркултурален диалог“ (по Ангелина Петрова), с 
поглед към Изтока и конкретно към китайската музика, предлага 
свой авторски проект, предстои да разберем. 

217 Арнаудов, Георги. Стилови…, с. 134.



209

ВмЕСТО ЗАКлЮчЕНИЕ

За тримата разглеждани от мен композитори отношение-
то към звуковите послания и постигането на „нова звукова сетив-
ност“ е различно. 

При Димитър Христов това е свързано с изконно българско-
то – шопската диафония, върху която формира своя оригинален 
музикален език, основан на звукови архетипни структури, които 
създават ново сетивно пространство, изпълнено с метапослания. 
Чрез постигнатите „въображаеми“ многолинейни комбинации 
на движения, на мобилни структури енергията се задържа, 
разтяга или свива. С музиката си композиторът ярко защитава 
своята теза за „третия път“, за самобитния, оригиналния, ис-
тинския, новаторския като жизнен и градивен за Новата музика, 
особено за творците, принадлежащи на музикални култури със 
съхранена до ХХ век фолклорна традиция.

Музиката на Владимир Панчев е резонанс на Духа, омузика-
ляване на човешкото тяло (в „Боди резонанс“), използваните фол-
клорни отпратки – мелодии или архаични структури, са сякаш 
послания на Бога, отразяват магичността, енергийния обмен меж-
ду земята, космоса, човека, независимо дали това са шопските на-
певи, индийската рага, японските песни, мелодии, изпълнявани от 
китайски народни музиканти… В хетерофоничните му решения 
мелодическите архетипи и въздействието на гласовете в тяхното 
напластено еднозвучие излъчват множество духовни послания и 
така преобразуват звуковите преживявания в нови.

В рецензентската рефлексия музиката на Георги Арнаудов 
е характеризирана като „невероятна поезия, нереална, почти бо-
лезнена красота“ (рецензия на Наталия Илиева по повод „Врати-
те на съня“, в. Култура, № 19, 27.05.2016): „По някакъв чуден начин 
Арнаудов е разточително пестелив по отношение на мелодика, 
средства – всичко е сведено до почти неосезаема пластика. Силно 
поетично въображение има композиторът, изгражда звуковите си 
представи, като се опира на поетична структура. Вижда звука като 
контур, като нежна фреска; той израства от представата за музика, 



210

която поезията излъчва“ (по повод „Вратите на съня“). В пътя към 
Изтока той се обръща далеч назад, към корените на изкуството, 
към Античността с нейните естетически и етични норми и музи-
кална хармония. 

Ще завърша с едно изказване на Георги Арнаудов („За кла-
сическата музика в преломната епоха“): Ние много често изпадаме 
в едни такива притеснения какво ще стане с музиката? Ами нищо 
по-различно от това, което става векове наред, всичко върви съвсем 
нормално, в своя естествен ред и порядък. Просто трябва да приемем, 
че някои от условията на правене и битуване на музиката са се про-
менили. Добавили са се нови инструменти и технологии, от тях са 
произлезли нови практики, музиката попада в нови ситуации, битува 
в нова среда и се движи напред. Но всичко това не променя осмислянето 
на правенето ѝ като дълбоко морален акт, който изразява и създа-
ва добродетели, благородство, мярка и чистота (подч. мое).
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ART MusIC LIKE A NEW souND 
sENsuousNEss 1

The text is devoted to a current, for the contemporaneity, creative 
problem – the search for a new aesthetic and musical language in the 
space of Art Music. It’s also related to my work on the formulation 
and content of the stylistic category new (contemporary) in Bulgarian 
music.�

The Concept New Music in Bulgarian Musicology
Over the last decade in Bulgarian musicology has been observed 

an increasing interest for a new historical interpretation of Bulgarian art 
music. As a basic discourse, for the 20th century has been brought out 
the term/ concept modern. The reasons for this are primarily related to 
new aesthetical and musicological interpretations in the examination of 
individual works and artists in a broad culturological and philosopho-
aesthetical context, as well as in terms of the used musical language. 
The modernity is a serious argument through the means of which 
is historically brought out the equal inscription of the Bulgarian art 
music in the European music contemporaneity as aesthetics as well as 
a musical language.3 Thus, if we go further back, in the decades before 

� Proceedings of the International Conference Beyond the Centres: Musical 
Avant-gardes since 1950. Thessaloniki, Greece, 1 – 5 July 2010, http://btc.web.
auth.gr/. (Прев. на английски език Георги Харизанов.)
� Valchinova-Chendova, Elisaveta. New Bulgarian Music in the Last Decades: 
Models and Interpretations [Novata bulgarska muzika prez poslednite desetiletia: 
modeli I interpretatzii]. Sofia: Institute of Art Studies, 2004. (In Bulgarian, in 
English, in Germany); Valchinova-Chendova, Elisaveta. Encyclopaedia of Bul-
garian Composers. Sofia: Union Bulgarian Composers: 2003 (In Bulgarian, in 
English); Valchinova-Chendova, Elisaveta. “New Music in a Terminological 
Reading of New Bulgarian Music (fragments).” Bulgarian Musicology, 3 – 4 
“Idea – Concept – Terminology” (2009), 176 – 194, 261 – 262 (in Bulgarian, 
Summary in English), etc.
� See publications from Anda Palieva, Boyanka Arnaudova, Lachezar Kara-
nlakov, Svetlana Neycheva, Maria Kostakeva, Milena Bozhikova, Angelina 
Petrova, Dragomir Yossifov, etc.
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World War II, in the 1920s and 1930s, the debate for Bulgarian national 
style was actually a debate on the modernity of Bulgarian music and 
musical culture. Even the members of the society Contemporary Music 
(established in 1933), i.e. the Bulgarian classical composers, were aware 
of their new strategic mission and have entered the Bulgarian music and 
musical culture in the context of 20th century Europe. In the decades 
after World War II, the coexistence of artists from different generations 
was determining the existence of different stylistic directions and 
trends in Bulgaria. On one hand, was established the folkloro-romantic 
pathos, in the period of totalitarian rule (1944 – 1989) expressing the 
pathos of the ideologeme socialist realism. On the other hand however, 
are observed phenomenas, which could be defined as avant-garde in 
terms of compositional ideas and the used radical means of creative 
expression, typical of the entire 20th century – atonalism, dodecaphony, 
serial and modal principles of construction of musical material, aleatory 
and sonorism, polystylism, collage and so on. 

I will emphasize that the concept New Music (Neue Music, 
Musique Contemporaine) in the terminological apparatus, associated 
with the Bulgarian composers’ creative work, is laden with different 
connotations (meanings). On one hand, this is the music created here 
and now; on the other, contemporary means new (= news) and as such 
it legitimizes new original compositional projections, which attach to it 
new informational, and in some cases, value meanings. 

Characteristic feature of such identification is the music 
language used as an expression of new meanings. In this discourse, 
in the Bulgarian music, the stylistic category new (contemporary) may 
be formulated as: music of our time that expresses its spirit and 
ideas through a corresponding musical language and compositional 
techniques based on and conceptualized in terms of the search for an 
individual compositional signature that involves learning from the 
experience of the past and the present in the wide context of the national 
and the international music tradition of 20th and 21st centuries.�

New Music and Modernity as Music-cultural Explosions
Outlined are two ways of examining the new Bulgarian music. 

Very often in Bulgarian musicology and music critic, especially in the 
period 1950s – 1980s, the talk about Bulgarian avant-garde music as an 

�  See also: Yordanova, Tsenka. “Dichotomies and Polarizations in Schoenberg’s 
Holistic Autonomous Conceptual and Terminological System”. Bulgarian 
Musicology, 3 – 4 “Idea – Concept – Terminology” (2009), 139 – 158, 259 –
260 (In Bulgarian, Summary in English); Yossifov, Dragomir. “More on the 
Question of Musical Narrativity (about the musical sujets).” Ibid, 159 – 175, 
260; Kostakeva, Maria. “Problems of Terminology and Verbal Mediation in 
New Music”. Ibid, 172 – 175.
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expression of modernity, as well as the argumentation of the stylistic 
category new, is analogical to the processes in Western European music 
– it’s assessed as synchronicity or retardation. Grounds for bringing out 
of such synchronicity are associated with the compositional position and 
the creative work of Dimitar Nenov, as early as 1930s. Nenov studied 
music in Dresden Conservatoire, Germany; specializing piano with Egon 
Petri in Zakopane, Poland; in 1932 he graduated in music in Bologna, 
Italy. His music expresses his original vision of the creative process, 
which harmoniously combined his personality with the contemporary 
ideas and the Bulgarian national tradition. His music served as a model 
to many Bulgarian composers of the next generations, willing to start 
new trends in Bulgarian art music. But the two composers – Konstantin 
Iliev (1924 – 1988) and Lazar Nikolov (1922 – 2005), first in Bulgaria 
associated themselves with processes parallel to the Western European 
avant-garde music after World War II. Konstantin Iliev graduated from 
the State Academy of Music in Sofia, in 1946 majoring in composition 
under Professor Pancho Vladigerov, conducting under Professor 
Marin Goleminov and violin under Professor Vladimir Avramov. In 
1946 – 1947 he specialized conducting at the Prague Music Academy 
under Professor V. Talih, composition under Y. Ridki, and attended 
quadritone composition classes given by Professor Alois Haba. Lazar 
Nikolov graduated from the State Academy of Music in Sofia, majoring 
in piano and composition under Professor Dimitar Nenov (1946) and 
Professor Pancho Vladigerov (1947). Konstantin Iliev and Lazar Nikolov 
situated the ideas of Bulgarian music in the context of the thinking of it 
as new and the new music became music-cultural fact in Bulgaria. 

The Concerto for String Orchestra by Lazar Nikolov (1949 – 1951, 
premiered in 1951) and the Symphony #2 for wind instruments by 
Konstantin Iliev (1951, premiered in 1954) for Bulgarian music may 
be defined as a turning point, as new trends, as music-cultural explosion, 
compared to the tradition (using Gianni Vatimo’s wording�). After the 
discussion of Konstantin Iliev’s symphony, it was officially branded 
as formalistic. Ever since the 1950s until now, for these works have 
been talked about (with a good reason) as for the avant-garde (= new 
value attitudes), as well as for the artistic-aesthetical change. At the 
same time has been marked the beginning of the innovative chamber 
interpretation of the symphonic genres, which will become a typical 
trend in the 1960s (brought out are dodecaphonic, serial and modal 
principles). For good reasons, all these new trends can be identified as 
the beginning of the Post-War Bulgarian music avant-garde, which 
was developing in parallel with similar searches in other European 

� Vattimo, Gianni. La fine della modernitа. Nichilismo ed ermeneutica nella cultura 
postmoderna. – Milano: Garzanti, 1985 (in Bulgarian: Sofia 2004). 
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countries of the so called “socialist camp” (e.g. the Polish music avant-
garde after the mid 1950s, the Russian – since the early 1960s). 

Here in I argue the thesis of the actuality of art, related to the 
existence of parallel processes, which I call hovering ideas. They 
simultaneously affiliate artists from different nationalities with the 
same values, without communication and exchange of information 
between them. Without going in detail of this very interesting and 
uncoincidently widely discussed in the broader humanitarian context 
by philosophers and culturologists phenomenon, as an illustration of 
this thesis I will cite three eloquent enough examples: 

The first example I call extramural dialogue between the Polish 
composer Krzysztof Penderecki and the Bulgarian composer Dimiter 
Christov (b. 1933). Both composers are contemporaries (both born in 
1933) from different nationalities, from countries of similar political 
fate. Their adherence to contemporary music and their individual 
searches were stated at the same time – in the 1950s – 1960s. In his 
last book “Fundamental Presuppositions in the Imagination of the 
Composer. As Related to the Situation of the Early 21st Century”6 
Dimitеr Christoff quoted an interview with Penderecki, from which 
it becomes clear that for both of them the 1960s were a period of 
revolutionary thinking, rejection of the tradition, a new beginning 
from scratch, a search for new means of expression, new approaches 
to form and new sonorities.

The second example relates to the Concerto for String Orchestra by 
Lazar Nikolov premiered in 1951 in Rousse. Lazar Nikolov’s researcher, 
Angelina Petrova, in her monograph devoted to the composer states 
that for the composer the work is a transient product, which catches 
(captures), the transition from a traditional to a new language7. Although 
not so noisy (or spectacular), as the booed premier of Karlheinz 
Stockhausen’s Kreuzspiel (in 1951), for the new Bulgarian music, the 
response of the performance had the same symbolic meaning.8

The third one also concerns Lazar Nikolov and his compositional 
techniques. In his monograph devoted to the composer, Konstantin 
Iliev writes that Lazar Nikolov has reached absolutely on his own to 
the introduced by him new techniques (as early as in the polytonal 
Concerto for String Orchestra), and defines as irrelevant any analogies 
with works by other European artists9. Angelina Petrova examines 

6 Christoff, Dimiter. Fundamental Presuppositions in the Imagination of the 
Composer. As Related to the Situation of the Early 21st Century”. Sofia: Vassil Ste-
fanov, 2009.
7  Petrova, Angelina. Composer Lazar Nikolov. Sofia: Institute of Art Studies, 
2003, p. 47.
8 Ibid, p. 54.
9 Ibid.
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Lazar Nikolov’s 12-tone technique as a particular one – it passes 
through different stages from free atonalism, through 12-tone fields to 
strict writing close to the serialism. For the composer the 12-tone way of 
thinking brings in clarity. Each ton has its own sound and meaningful 
substance – a tone repetition is permitted only when it’s a part of another 
complex/ row and is in adjacent octave  (Lazar Nikolov). Lazar Nikolov’s 
12-tone aesthetic is preceded by the postulate – art without folklore. 
Without knowing of the ideas of Pierre Boulez, he reaches style purity 
in a radical musical language10.

In the 1960s to the so called avant-gardists’ group were affiliated 
Vassil Kazandjiev (1934) and Ivan Spassov (1934 – 1996, a student of 
Kazimir Serotski in Warsaw), Georgi Tutev (1924 – 1994) and Simeon 
Pironkoff (1927 – 2000), who actively attended the European forums for 
contemporary music. In contrast with Lazar Nikolov and Konstantin 
Iliev, most Bulgarian composers, and their younger colleagues, since 
the beginning of their creative path have joined the characteristic 
for the new music in Eastern Europe trend of increased interest in 
folklore. The Bulgarian folk music became a creative resource for the 
development of contemporary musical language. 

The following are several distinct examples. In Vassil Kazandjiev’s 
case the folklore produces a strong impact on his composition techniques, 
choice of new vocabulary, establishment of a new harmonic system 
(Milena Bozhikova)��. Stefan Dragostinov (1949) in his Politempy Series 
is looking for new genre forms. His attitude towards the folklore sound 
reveals his individual approach towards avant-garde and its Bulgarian 
manifestations. His music presents a synthesis of folk, traditional and 
avant-garde art (Angelina Petrova)��. This synthesis can be traced back 
to other works of Dragostinov’s from the 1980s, like Choral de Christal 
(1987) and in the project The Key to the Mystery (12th CDs, produced 
after 1994) and in Big Romantic Sonata for solo clarinet and silent piano 
(resonance pedal – 2001). In Roussi Tarmakov’s Rustic Music the genre 
interpretation is determined by the modal variety of the texture. In 
Bojidar Spassov the poly-tempi is characteristic idea, related to the 
antiphonic folklore singing. 

The Avant-garde as a Metaphor for a New sound space
It can be concluded that in Bulgarian music the concept avant-

garde has been used more often metaphorically, as an exponent, as I 

10 Ibid, p. 61.
�� Bozhikova, Milena. Vassil Kazandjiev. Sofia; Institute of Art Studies, 1999.
�� Petrova, Angelina. ”Politempi 3 – a sign work for Bulgarian Music”. Muzi-
kalni Horizonti Review, 6 (2008), 27 – 32. (in Bulgarian); “Musical Time and Its 
multilingual Essence: A Poetic Reading of Stеfan Dragostinov’s Polytempia”, 
Bulgarian Musicology, 2 (2008), 30 – 53, 171 (in Bulgarian, Summary in English).
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mentioned earlier, of phenomenas that are in synchronicity with time, a 
new musical language, a new philosophy and the corresponding with it  new 
aesthetics. All these show not only stylistic attitudes, but also individual 
approaches to the ideas of new music. Therefore, defining the approaches 
through the process of analogy with Western models does not reveal 
the specific nature of the phenomena in Bulgarian music. The eloquent 
example is Lazar Nikolov’s musical language. The attitude towards an 
individual interpretation of the European avant-garde is characteristic 
also for the following decades, which defines the freedom of choice in 
terms of musical language, for the already mentioned artists, as well as 
for the younger generations. 

For Vladimir Pantchev (b. 1948), whom I have examined 
especially, the attitude towards the means of expression and the 
music compositional techniques such as serialism, atonality, sonorism, 
heterophony etc are primarily a way of thinking. Already in his works 
written in Bulgaria in 1980s (since 1991 he lives and works successfully 
as a composer in Vienna) have been created search spaces in the field of 
new music (in Vladimir Pantchev’s own words). The folk modalities and 
sound complexes for him are structure formative, they define creative 
attitude towards the folklore and the inclination towards the verticality 
(the heterophony) achieved by simultaneous implementation of several 
versions of the same folk melody (a similar technique can be seen in 
the works of György Ligeti for example).��

In aesthetical and music-technological context, for composers of 
the 1950s – 1960s as well as for the subsequent generations of Bulgarian 
artists, the new music and its language are primarily associated with 
the new thinking about music, about a new sound space. This is an area 
of ideas and particular composer’s implementations; their specific 
examination shows genuine response of the approaches and music-
technological methods, which are perceived as modern (current). The 
organized forums for new music as the International Festival Musica 
Nova – Sofia (1993 – 2002) and the International Festival for piano music 
ppIANISSIMO (after 1998),�� the concerts, included in the international 
festival March Music Day, the days for new music Sound and Relation 
– Sofia, AmBul Festival of American and Bulgarian Music and other 
individual projects, as well as some concerts organized in recent years 
by the Union of Bulgarian Composers with works by contemporary 
Bulgarian and foreign composers are primarily an expression of the 

�� Valchinova-Chendova, Elisaveta. Albena Naydenova. The universe in my 
music. The composer Vladimir Pantchev. Sofia: Mars, 2008 (Svetat ma moyata 
muzika. Kompozirorat Vladimir Panchev / Die Welt Mainer Music. Der Kom-
ponist Vladimir Pantchev (in Bulgarian, in Germany).
�� Danova-Damyanova, Diana. Musica Nova in the Bulgarian Music Culture. So-
fia: Institute of Art Studies, 2009.
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idea for a new sound space. Here must be mentioned the names of 
Dimiter Christoff (b. 1933), Vassil Kazandjiev (b. 1934), who in 2009 
celebrated his 80th anniversary and has an active creative expression, 
Georgi Minchev (b. 1939), Artin Poturlian (b. 1943), recently deceased 
talented Bulgarian composer Julia Tzenova (1948 – 2010), Stefan 
Dragostinov (b. 1948), Vladimir Pantchev (b. 1948), Roumen Balyozov 
(1948), Bojidar Spassov (lives in Germany, b. 1949), Michael Goleminov 
(b. 1956), Gheorghi Arnaoudov (b. 1957), Yassen Vodenicharov (b. 
1964), Dragomir Yossifov (b. 1966), etc. Today, in the beginning of 
the 21st century, in the composer’s visions and implementations (in 
the Bulgarian music) could be found characteristic features of the 
new music such as style and musical language, which I’d formulate 
ambiguously as universality and even paradoxicality (especially in 
events of the so-called Post-Modernism), as universalness and at the same 
time  uniqueness, as a sound space associated primarily with aesthetics 
and forms, loaded in meaningful plan with various manifestations and 
post- and neo-. 

The Concept New Sound Sensuousness
Here in new sound sensuousness is introduced as an aesthetic and 

music-technological category, which is associated with the construction 
of a new sound space.

I argue the thesis of new sound sensuousness focusing specifically 
on two different composers’ visions, of two Bulgarian artists who 
originally and radically responded to musical avant-garde.

The first example. This related to the creative work of Dimiter 
Christoff. He is the author of voluminous work in different genres 
– from operas A Game (1978) and The Goldfish (1983) and orchestral 
works, to dozens of chamber opuses��. As early as 1960s Dimiter 
Christoff formulated theoretically his composer’s approach, which 
he successfully implemented in his music. His position is radical. 
Christoff has distanced himself from the classico-romantic pathos of 
socialist-realism and aesthetically associated himself with the new 
music, dissociating himself from serial technique in a search for new 
means of expression. It is important to emphasize that unlike most 
of his Bulgarian colleagues Dimiter Christoff had the opportunity to 
travel the world and be well informed.16

�� Valchinova-Chendova, Elisaveta. Encyclopaedia of Bulgarian Composers. So-
fia: Union of Bulgarian Composers, 2003, 57 – 59. See also http://www.ubc-
bg.com/en/composer/57. See also Hristov and Khristov Dimiter (Dimitar).
16 In 1963 he won a UNESCO scholarship. In 1966 was published (in Bulgar-
ian) his book Western Horizons. Music Travel Notes. FRG, France, Holland, the 
USA (Sofia: Muzika 1966). From 1975 to 1979 he was the Secretary General 
of the UNESCO International Music Council. Published are also his theoretical 
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Dimiter Christoff’s musical language has been built on sound 
archetypes, which are the substance of his music (the composer 
derived them from archaic folk layers, characteristic of Bulgarian 
folk music – e.g. Shoppe diaphony). Theoretically he formulated this 
substance with the term objective material. He examined it thoroughly 
in his theoretical writings, making the transformation of the objective 
material in a method of composing. For Dimiter Christoff, this concept 
is associated with the contemporary (for him) topic of the traditional 
music from non-European origin and folklore on one hand and the 
modern compositional techniques on the other. To this concept are 
dedicated and conducted the seminars Young Composer’s Workshop 
(from 1977 to 1996) in Bulgaria and the Netherlands, with lecturers 
Dimiter Christoff and Ton de Leuv. Dimiter Christoff has built a 
comprehensive view of the 20th century music as the century individual 
styles and individual illuminations in technological plan. As perspective, 
for himself, the composer chose the monodic way of thinking.17 

The monody is objective material, an initial substance. These are 
primary structures, which the composer described as “empty form and 
nothing else”. In aesthetic terms, they can be characterized as forms 
that are given a priori and are born with the archetypes of Jung.18 These 
are also the key to experiencing and analyzing his music. By this way 
of thinking (through archetypes) Dimiter Christoff has built his vision 
of the sound space, which is a space of structured and deployed sound 
archetypes.

studies: Composition Problems in the Fugues of the Well-Tempered Clavier by Bach 
(Sofia: Muzika 1968); Composer and Social Consciousness. On the Third Music 
Practice (Sofia 1975); On the Theoretical Aspects of Melody. Vol. 1: Analytical Ap-
proach to Melody (Sofia: Muzika 1973); Vol. 2: Classification of the Melodic Mani-
festations (Sofia 1982); Vol. 3: The Melodic Phenomenon (Sofia: Muzika 1988). In 
1963 he won a UNESCO scholarship. In 1966 was published (in Bulgarian) 
his book Western Horizons. Music Travel Notes. FRG, France, Holland, the USA 
(Sofia: Muzika 1966). From 1975 to 1979 he was the Secretary General of the 
UNESCO International Music Council. Published are also his theoretical stud-
ies: Composition Problems in the Fugues of the Well-Tempered Clavier by Bach (So-
fia 1968); Composer and Social Consciousness. On the Third Music Practice (Sofia: 
Muzika 1975); On the Theoretical Aspects of Melody. Vol. 1: Analytical Approach 
to Melody (Sofia: Muzika 1973); Vol. 2: Classification of the Melodic Manifestations 
(Sofia: Muzika 1982); Vol. 3: The Melodic Phenomenon (Sofia: Muzika 1988).
17 Christoff, Dimiter. Fundamental Presuppositions in the Imagination of the 
Composer. As Related to the Situation of the Early 21st Century. Sofia: Vassil Ste-
fanov, 2009. Christoff, Dimiter. Fundamental Presuppositions in the Imagination 
of the Composer. As Related to the Situation of the Early 21st Century”. Sofia: Vassil 
Stefanov, 2009.
18 Jung, Carl Gustav. Psychological Types, 1921; Zwei Shriften uber Analitishe Psy-
hologie. Zurich: Walter-Verlag, 1995 (in Bulgarian: Sofia 2004).
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Figure 1. Dimiter Chrisroff. “About a Lonely Violoncello”. Part 1. 
seconds lamentosi. The figure is published in Chokoeva-Angelova, Biliyna. 
The monology in works for violoncello (Sofia: Vassil Stefanov, 2006, p. 99).

Dimiter Christoff’s sound line has an exceptional charge, 
manifesting itself in many different ways. Through its deployment 
is achieved a sense of vibrating sound energy (the zones of density 
and dynamic activity), as well as in the zones bordering with sheer 
transparency. Through a linear process he achieves suggestions for the 
presence of multi-lineness. This multi-lineness is unreal, imaginary, 
imitated, as the composer defines it, but it has a strong impact. 

The sound energy’s movement can be felt particularly strong in 
the built empty musical structures, which Dimiter Christoff uses (e.g. as 
gradual ascending and descending whole-tone tone rows). These tone 
rows show different possible directions of interpretation, concerning 
the use of the empty musical structures and the unlimited number of 
options for filling them up. In this aspect is also the creation of free genre 
forms, which are so vivid and mobile that may be even theatrialized, 
metaphorically speaking.

In the deployment of the objective material method, any solution is 
particular, led by experience and intuition, i.e. any solution is unique. 
The scale and nature of Dimiter Christoff’s decisions require complex 
(including non-musical) interpretation. Through his score and the 
built-in freedom of interpretation in it, the composer sets a pattern for 
the performer, but the model cannot be repeated, it always supposes 
some interpreter’s variantness. This leads to a particular collaboration 
between creator and performer, among the creator, the performer and 
the audience. The composer sets the messages, but provokes the listeners 
themselves to construct the image of these messages. Experiencing the 
music, the listeners with their own notion are joining the sound space. 
Through this method of composition Dimiter Christov does not give 
completed forms, he constructs forms, which he leaves open. 

The monodic deployment of the sound archetypes is building 
sound space that can be defined as unreal, suggestive imaginary multi-
lineness. This method of composing as an aesthetic and musical 
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language is vital and constructive for the music path, especially for 
artists belonging to musical cultures with preserved until the 20th 
century folkloric tradition.

The second example. This related to the music of Gheorghi 
Arnaoudov19. In a series of his works, his creative vision is directed 
towards achieving of a new aesthetic of pure music (by Adorno)20, a 
renaissance sound quality. By using various techniques (including 
techniques legitimizing the musical avant-garde’s language) and their 
substance rethinking has been achieved a new music-sensatory semantic 
field.  “His artistic career started in the beginning of the 1980s. At the 
same time he did research work in the field of music theory, concrete 
and electro-acoustic music as well as research in the field of ancient and 
Far-Eastern music. He is the author of scientific and theoretical articles 
in music, as well as of publicistic and critical reviews in scientific and 
musical periodicals, mainly in the sphere of the contemporary arts, 
the aesthetics of modernism and postmodernism, communications in 
music, musical semiotics and the theory of contemporary music”��.

G. Arnaudov’s early opuses and his works up to mid 1980s are 
experiments, various quests in new music as a way of expression and 
musical language. The mid 1980s are associated with a peculiar crisis for 
him – the composer himself says that 1986 – 1987 are related to silence: 
this is crisis-reflection, which most likely all artists feel about their 30th 
anniversary (in the words of Prof. Dimiter Christoff). Coincidently, 
just a conversation with Dimiter Christoff seems to have deepened 
this reflection, which has led to discovering of his musical expression. 
In Ritual I for piano, Gheorghi Arnaudov uses intensive minimalism (in 
his own words) – each tone is charge with so much meaning, has its 
own timbre characteristics. This aesthetic concept is manifested also 
in some of the new concepts in dance theatre genre – the multimedia 
project The Sound of Silence (2000). G. Arnaudov’s symphonic and 
chamber works focus his interest on the sound as an expression of rich 
imagery. The turn towards the eternal, for example, is a turn towards 
ancient Bulgarian love texts from the 12th–13 the century in The Way 
of the Birds cycle (I, II and III) – three large fragments for soprano and 

19 http://www.arnaoudov.com/; Valchinova-Chendova, Elisaveta. Encyclopae-
dia of Bulgarian Composers. Sofia: Union of Bulgarian Composers, 2003, 26 – 27. 
See also http://www.ubc-bg.com/en/composer/4�; Ruch, Allen. “The Modern 
Word”. Anotations for CD’s published by Gega New – “Compositions” (New 
York 21 October 2000) and “Footnote” (New York, 16 January 2003); Kracheva, 
Lilya. “A universe of Sounds – the composer Gheorghi Arnaoudov“, Balkan 
Metronom, 2 (2004), 18 – 21, etc.
20 Adorno, Theodor. “Philosophy of Modern Music”, 1949 (in Bulgarian: Sofia 
1990).
�� http://www.arnaoudov.com/biography.htm
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chamber orchestra (1995); Footnote (... und Isolde/ns Winkfall lassen…) 
(1991), called also an imaginary interlude to the second act of Tristan 
and Isolde, based upon the poem A Prayer, from the James Joyce’s Pomes 
Penyeach; The Circle of Rites, based upon an old Sanskrit texts (1993); 
and Thyepoleo – Orphic mysterial (2000) rites for vocal ensemble, with 
characteristic (antique) wind, string and percussion instruments, 
created on the basis of authentic instruments, created on the basis 
of authentic ritual texts from before more than 3000 years. In recent 
years, the composer wrote a series of works, which are aestheticizing 
enduring models – e.g. Forgotten songs II for piano (2005) and Forgotten 
Songs III for soprano and string orchestra (2006), associated with old 
layers in the Bulgarian folklore.

Unlike Dimiter Christoff, who is building his own recognizable 
sound sequences/rows, Gheorghi Arnaoudov uses melodic sound 
concepts, which reincarnate the original. The composer seeks the most 
delicate possible intervention, apparent only when analyzing the music 
score, but during the performance there is a sense of amalgamation 
with the original. At places, the author’s involvement remains almost 
on the limit of audibility. Particularly vivid and interesting this can 
be illustrated with the composed in 2009 Sound Wrappings I – Mozart 
Wrappings, for two pianos, Sound Wrappings II – Le Rappel des Rameaux, 
for solo piano, and Monodies for solo piano. 

Figure 2. Gheorghi Arnaoudov. “Le Rappel des Rameaux”.
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Le Rappel des Rameaux (2009) has had a rarely good fortune for a 
contemporary Bulgarian work in the field of Art music, attracting the 
attention of various performers. In Le Rappel des Rameaux are intertwining 
past and present, present and past, the idea is embedded in different 
times. The uniform rhythmic pulsation in both parts (Le Rappel des 
Oiseaux and Le Rappel des Rameaux) is a musical expression of symmetry 
in the endless circle of time. The striving, towards the “surreal awareness 
of intervals and consonance, towards the redefinition of clusters as 
baroque structures of sounds (in composer’s own words) derive a 
unified dramaturgical imagery. This imagery is in constant delicate 
internal transformation, the “packed sounds” are the eternal ideas that 
are intertwined with time��. In some textural areas the feeling is even 
not for a sound, but for a vibrating reality, in which transparently are 
incorporated beautifully embroidered tone lines and spots. 

Final
For Dimiter Christoff and Gheorghi Arnaoudov the attained new 

sensuousness is possible path for the future of Art music, despite the 
different approaches they have used. Their monodic way of thinking is 
based on sound archetypes. In Dimiter Christoff the objective material, 
which is derived from the Shoppe diaphony is not only a technological 
method, but a method of composing, of thinking about music. 
Thus, the composer actually realizes his idea of the 20th century as 
the century of national styles and individual creative illuminations. In 
Gheorghi Arnaoudov, the turn towards the past is a turn towards the 
spiritual space in its philosophical sense – as an area of eternity and 
the dedication of time to it. For him the search for light in music is an 
expression of some kind of Neo-Renaissance. 

The presented two composers’ projects are a convincing artistic 
argument, which expends thе thinking about Musica Nova in aesthetic and 
music-technological perspective, as some kind of alternative of the musical 
language of the avant-garde and the post-modern aesthetic, primarily 
with its eclecticism. These creative strategies justify the formulated in this 
paper thesis for the deliberate search for a new sound sensuousness in some 
composers’ works, as a path on the horizon of the 21st century new music.

22  See Hofstadter, Douglas. Gödel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid. USA, 
1979.
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KLANGRäuME DEs GEIsTIGEN
(Komponisten aus Bulgarien auf der suche nach 

einer „neuen Klangsensualität“)1

Seit den 50er – 60er Jahren des 20. Jahrhunderts sind viele bul-
garische Komponisten in ihren schöpferischen Versuchen und ihrer 
Musiksprache mit der Idee von Musica Nova verbunden�. Für manche 
von diesen Autoren ist die Neue Musik mit der Auffassung der Mu-
sik als eines neuen Klangraums verbunden. Dieser Raum schafft eine 
„neue Klangsensualität“�

Als Beispiel möchte ich drei zeitgenössische bulgarische Kom-
ponisten anführen, die ich besonders schätze und die mich aus the-
oretischer Sicht interessieren – sofern sie in ihren Werken „neue 
Klangsensualität“ erreichen, in der ich einen möglich aussichtsvollen 
Entwicklungsweg für die Zukunft der Art music sehe. Das sind die 
Komponisten Dimiter Christoff, Wladimir Pantchev [Vladimir Pan-
tchev, Vladimir Panchev] und Gheorghi Arnaoudov. Ihre Ideen sind 
auch verbal formuliert. Für alle drei ist die Monodie als Denkweise 
sowie die Benutzung von Archetypen als Botschaften charakteristisch.

� Valchinova-Chendova, Elisaveta (2012). Klangräume des Geistigen (Komponisten 
aus Bulgarien auf der Suche nach einer „neuen Klangsensualität“). In: Rundes tisch 
“Theorie und Praxis der geistlichen Musik der Welt – damals und heute”, 27 
Mai 2012, Wien. (Прев. на немски език Елена Продева.)
� Zum Beispiel Autoren wie Lazar Nikolov (1922 – 2005), Konstantin Iliev 
(1924 – 1988), Vassil Kazandjiev (1934), Dimiter Christoff (1933 – 2017), Ivan 
Spassov (1934 – 1996), Georgi Minchev (1939), Artin Poturlian (1943), Stefan 
Dragostinov (1948), Julia Tsenova (1948 – 2010), Wladimir Pantchev (1948), 
Bojidar Spassov (1948), Roumen Balyozov (1948 – 2019), Roussi Tarmakov 
(1949 – 2011), Gheorghi Arnaoudov (1957), Dragomir Yossifov (1966), Yassen 
Vodenicharov (1964), Peter Kerkelov (1984) u. a.
� Dieser von mir formulierte Begriff steht für eine ästhetische und musika-
lisch-technologische Kategorie. Eingeführt und gedeutet wurde er zum ersten 
Mal in dem Vortrag – Elisaveta Valchinova-Chendova. Art Music like a New 
Sound Sensuousness. In: Proceedings of the International Musicological Con-
ference “Beyond the Centres: Musical avant gardes since 1950. In memoriam 
Yannis Andreou Papaioannou (1910 – 1989)”. Abstracts book and papers CD-
Rom 2011, 84 pp., p. 64. 
http://btc.web.auth.gr/_assets/_abstracts/Valchinova-Chendova.pdfhttp://btc.
web.auth.gr/_assets/_papers/VALCHINOVA-CHENDOVA.pdf )
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Dimiter Christoff zieht Archetypen aus der Diaphonie der 
Schopen (einer bulgarischen ethnographischen Gruppe) heraus und 
formuliert sie als „objektives Material“. Die Idee für die Monodie als 
„objektives Material“ ist seine Reaktion auf den Serialismus der 60er 
Jahre des 20. Jahrhunderts, für ihn ist das ein neuer Weg für eine neue 
Denkweise. Der Komponist realisiert einen Klangprozess, der als ein 
Raum strukturierter und entfalteter Klangarchetypen beschrieben wer-
den kann (nach Carl Gustav Jung). Durch Bewegungen – Botschaften 
berührt er unvergängliche Themen, auf die oft schon die Titel der Werke 
deuten, wie zum Beispiel der Kompositionen für Sinfonieorchester Hi-
nauf – hoch oben – ich suche dich (1993); Ich schwinge mich empor in das Chaos 
(1994); Dort oben leuchtet... (1997); Es war vorausgesagt (1999); Aufgewühlt 
hinauf für Klavier und Orchester (2005); Schweifende Toccata für Klavier 
und Orchester (2007); Es funkelt, es steigt auf (2010). Hier möchte ich her-
vorheben, dass sich Dimiter Christoff in einer Reihe theoretischer Texte 
im Laufe von fast fünfzig Jahren mit dieser Methode auseinanderset-
zt. Ihre völlige Entfaltung gelingt ihm in seinem Werk „Grundlegende 
Voraussetzungen für die kompositorische Phantasie“ (2009)�. Sein um-
fangreiches Schaffen umfasst alle Genres – von Sinfonie- und Chorwer-
ken bis zu Kompositionen für Kammerensembles und Solo, darunter 
ein Zyklus von 32 Klaviersonaten, 24 Etuden – Bilder für Harfe u. a.�

In dem Buch „Die Welt meiner Musik“, das 2008 in deutscher 
und bulgarischer Sprache zugleich erschienen ist, teilt Wladimir Pan-
tchev6 mit, dass er „die Schönheit des Klangraumes und seine geistige 
Substanz anstrebt“7. Seine Musik strahlt geistige Energie aus. Seine 
musikalische Sprache ist sofort erkennbar und folgt atonalen, seriel-
len, auch aleatorischen Prinzipien, die mit den Intonationen der bulga-
rischen und indischen archaischen Folklore, mit Kirchengesängen und 
anderen in Beziehung stehen. Zum Beispiel Gesänge (Songs) für Frau-
enstimme und Kammerensemble (1992), Krishna-Spiele für Solo-Flöte 
und Kammerensemble (2002) und Lalita-Gesänge für Solo-Posaune und 
sieben Instrumentalisten (2003/04), Erschaffung des neuen Adam. Danov-
Lieder (1993/94) – Kantate für zwei Frauenstimmen und 19 Instrumente 
nach biblischen Texten der Genesis, Lieder meiner Vorfahren für Stimme 
und Elektronik (2008), „und in der neuen CD Lieder (und Musik) meiner 

� Dimiter Christoffs Werk „Grundlegende Voraussetzungen für die kompo-
sitorische Phantasie“, Sofia, 2009, in bulgarischer Sprache, kann mit Hinde-
miths „A composer’s world, horizons and limitations”, Cambridge: Harvard 
UP, 1952, sowie mit Messiaens “Technique de mon langage musical”, Paris, 
Leduc, 1994, verglichen werden.
� http://www.ubc-bg.com/en/composer/57
6 http://www.pantchev.com/; http://www.ubc-bg.com/en/composer/40
7 Elisaveta Valchinova-Chendova, Albena Naydenova. “Die Welt meiner Mu-
sik“. Der Komponist Vladimir Pantchev. Sofia, März 2008, S. 107.
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Vorfahren ist eine Reihe von 7 Quartetten plus Epilog als Abschluss-
stück ausgewählt. Die Werke wurden nach einem authentischen und 
archaischen Material von österreichischen und bulgarischen Gesän-
gen und Instrumentalstücken (Volks- und Sakralmusik) komponiert“ 
(Wladimir Pantchev)8 

Gheorghi Arnaoudov komponiert in verschiedenen Genres9. Er 
ist einer der interessantesten und meistgespielten zeitgenössischen 
Komponisten, die in Bulgarien leben und schaffen, mit einer Reihe von 
Uraufführungen seiner Werke im Ausland. Sich der Vergangenheit zu-
zuwenden bedeutet für ihn sich dem geistigen Raum zuzuwenden, 
dem Raum der unvergänglichen Werte und der an sie gerichteten Bot-
schaften der verschiedenen Zeitepochen. Er ist Autor von Kompositi-
onszyklen nach alten bulgarischen Texten aus dem frühen Mittelalter, 
nach authentischen archaischen orphischen Texten und Ritualien, von 
Klangforschungen und Fiktionen, basiert auf der Musik der Gotik und 
der Renaissance. Die Suche nach dem Licht in der Musik ist für den 
Komponisten der Ausdruck einer „eigenartigen Neorenaissance“. Das 
teilt er in einer Reihe von Annotationen mit sowie in dem theoreti-
schen Text „Stilistische Wechselwirkungen in der schöpferischen Ar-
beit des Komponisten in der Epoche der Postmoderne“ (2012)10. Er be-
nutzt verschiedene Techniken (einschließlich solcher aus dem Arsenal 
der Musik-Avantgarde), verleiht aber ihrer Substanz einen neuen Sinn. 
Nehmen wir als Beispiel den „intensiven Minimalismus“ – jeder Ton 
ist sinnbeladen, besitzt seine eigenen Klangfarbencharakteristiken. So 
gelingt ihm, ein neues sinnlich-semantisches Feld zu schaffen.

In einer Reihe seiner Werke wendet sich der Komponist alten 
Schichten des bulgarischen Folkloregesangs zu, er ästhetisiert ihn zum 
Muster des Geistigen, des Ewigen und Unvergänglichen. So benutzt 
er zum Beispiel in den Zyklen Vergessene Lieder (Forgotten Songs) und 
Ritualien für verschiedene Ensembles melodische Klanggebilde, mit 
denen er bestrebt ist, dem Original ein neues Leben einzuhauchen. 
Arnaoudov ist bemüht, so delikat wie nur möglich einzugreifen. Der-
artige Haltung zum Original ist charakteristisch für eine Reihe seiner 
Stücke, denen liturgische Melodien und Texte zugrunde liegen. Der 
kompositorische Eingriff von Gheorghi Arnaoudov ist bei der Analyse 
des Notentextes sichtbar, bei der Darbietung wird aber das Gefühl der 
Übereinstimmung mit Original vermittelt. An manchen Stellen bleibt 
der Eingriff des Künstlers nahezu an der Grenze des Hörvermögens.

8 http://www.pantchev.com/html/works.html 
9  http://www.arnaoudov.com/
10 Gheorghi Arnaoudov. Stilistische Wechselwirkungen in der schöpferischen 
Arbeit des Komponisten in der Epoche der Postmoderne, Doktorarbeit, Sofia, 
NBU, 2012. Manuskript.
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Die Neugeburt des Originals ist kennzeichnend auch für die 2009 
komponierten Klangverpackungen I (Sound wrappings I) – Mozart wrap-
pings für zwei Klaviere und Klangverpackungen II (Sound wrappings II) 
– Rameau wrappings für ein Klavier, sowie für Monodien für ein Klavier. 
In Monodien wurde das Klangmaterial des Originals auf verschiedene 
Weisen behandelt, nämlich als der Malerei oder der Bildhauerei ent-
stammend��. Und in Le Rappel des Rameau (2009) werden Vergangenheit 
und Gegenwart, Gegenwart und Vergangenheit ineinanderverflochten. 
Die Idee wird in verschiedene Zeitenabschnitte eingebaut. Die gleich-
mäßige rhythmische Pulsierung in den zwei Teilen ist der Ausdruck 
der Symmetrie in dem endlosen Kreis der Zeit, wie Ihn Douglas Hof-
stadter in seinem berühmten Buch „Gödel, Escher, Bach“12 beschreibt. 
Laut seiner eigenen Worte benutzt Gheorghi Arnaoudov „die surrealis-
tische bewusste Wahrnehmung des Intervallspiels und der Konsonanz, 
die Umdeutung der „Cluster als barocke Klangtrauben“. Diese Bildhaf-
tigkeit wird innerlich ständig behutsam erneuert. „Die verpackten Klän-
ge“ sind die ewigen Ideen, die in den verschiedenen Zeitenabschnitten 
eingeflochten sind. In manchen Fakturzonen empfindet man eine nicht 
klingende, sondern vibrierende Realität, in die herrliche  durchsichtig 
gestickte Tonlinien und Sprenkel eingebaut werden. 

Besonders eindrucksvoll ist sein Werk für Chor und Orchester Die 
Leiden Jesu Christi nach den Psalmen des Propheten David (Passio et mors 
Domini nostri Jesu Christi secundum Liber Psalmorum) (2008) für Bass, So-
pran, Chor und Orchester. Es wurde nach authentischen bulgarischen 
mittelalterlichen Texten aus dem Psalter von Tomič komponiert.

Blachernae. Grabschleier der Gottesmutter (Blachernae. The veil of our 
Lady) für Sinfonieorchester entstand Ende November – Dezember 2011 
und wurde im Januar 2012 von den Sofioter Philharmonikern unter 
der Stabführung von Martin Pantaleev zum ersten Mal aufgeführt. 
Sehr interessant ist die Entstehungsgeschichte der Komposition, die 
der Autor als eine Reflexion über seinen Besuch heiliger Stätten in Is-
tanbul beschreibt. Im Mittelpunkt dieser Reflexion steht die Ikone der 
Heiligen Jungfrau von Blachernae. Diese früheste bildliche Darstel-
lung der Heiligen Gottesmutter, gemalt von dem Evangelisten Lukas, 
ist bis heute noch erhalten geblieben. Es wurde eine spezielle Maltech-
nik, Enkaustik, angewandt. Im Einklang mit den heiligen Traditionen 
wurden die Farbpigmente und der Wachs mit der Asche christlicher 
Märtyrer vermischt. Ob es sich um das Original handelt, oder um eine 
spätere Replik der Ikone, hat in diesem Falle keine besondere Bede-
utung. Tief beeindruckend ist auch die Quelle mit heiligem Wasser. 

�� Gheorghi Arnaoudov. Stilistische..., S. 126 
�� Nach Hofstadter. Douglas. Gödel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid. USA, 
1979.
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Wie die Legende erzählt, sind das die Tränen der Heiligen Jungfrau, 
die, von Engeln und Heiligen umgeben, vom Himmel hernieder kam, 
um für die Erlösung der ganzen Welt zu beten. Dann breitete sie ih-
ren erhabenen Schleier über alle aus��. Gheorghi Arnaoudov taucht in 
dieses Energiefeld und verweilt lange in Bewunderung des Lichts, das 
ihn umgibt. Der Ton-Grundtonkomplex strebt nach oben (der Anfang, 
Takt 1 – 3: c� – d� – e� –  a� – h�). Sein Urbild sind „die Klänge, die auch 
heute noch aus dem Tropfen der heiligen Quelle im südlichen Teil der 
Kirche herauszuhören sind. Als ob die Tränen auch heute noch un-
sere Erlösung zu erbeten suchen.“�� In den nächsten Takten entfaltet 
sich der Klangraum bis d�: c� – f� – d� – e� – d� – g� – d3 (Beispiel 1). Die 
Musik von Arnaoudov ist reliefiert, fein und anmutig, aber zugleich 
auch erhaben und majestätisch, und erinnert an die byzantinische Ar-
chitekturstilistik. Der Komponist baut klar visualisierte Gestalten und 
Botschaften auf, die auch in der graphischen Notation der Partitur 
verfolgt werden können: feine, sanfte Melodien, erreicht durch durch-
sichtige, in breitem Register über das ganze Orchester verteilte  Imita-
tionstechnik, die das Gefühl für eine vibrierende Klangfülle vermittelt, 
und mächtige Klangschichten als Sprenkel. Damit wird, wie der Kom-
ponist sagt, eine “gigantische Monodie“ aufgebaut, die ein fein detail-
liertes Mosaik aus Klangnuancen darstellt��. Im Schlusssatz verliert der 
Grundkomplex aus Tönen (Beispiel 2). seine materielle Substanz und 
versinkt in die Stille und die Ewigkeit.

Das Erreichen einer neuen Sensualität bedeutet bei Komponisten 
wie Dimiter Christoff, Wladimir Pantchev und Gheorghi Arnaoudov 
das Anstreben des Geistigen als Ausdruck der auf verschiedenen We-
gen erreichten höchsten schöpferischen Substanz, die das Konzept der 
neuen Klangsensualität realisiert.

�� Gheorghi Arnaoudov, aus dem Programmheft zur Uraufführung von „Bla-
chernae“.
�� Ebda.
�� Ebda.
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Beispiel 1. “Blachernae. The veil of our Lady“ 
(Blachernae. Grabschleier der Gottesmutter) (der anfang)
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Beispiel 2. “Blachernae. The veil of our Lady“ (Blachernae. Grabschleier der 
Gottesmutter) (das finale)
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