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МУЗИКА И ФИЛОСОФИЯ
MUSIC AND PHILOSOPHY
Далхауз и краят на всеобхватното учение
за музиката
Кристина Япова
Резюме: Студията е част от цялостно изследване, посветено на субекта на науката за музиката – античния μουσικός, средновековния
musicus и съвременния музиколог. Оттук, тя има за цел не да обрисува творческия портрет на Далхауз, в чиито индивидуални черти се
оглежда характерът на цяла епоха, а да проследи такива повратни
моменти в историята на тази наука, които извеждат наяве постоянното и носят промяната в нея. Изразът „всеобхватно учение за музиката”, зает от Елементи на хармониката от Аристоксен, позволява да
се очертае параболата между времената на класическата античност
и тези на класическата модерност. Общото между двете понятия е в
идеята за цялостност в науката за музиката, обединяваща разнообразието на своите вътрешни клонове. Музикологичното творчество
на Далхауз е свидетелство за това, че целостта е съхранена. Защо тогава говорим за край? Краят е неизбежен и идва под принудата на
това, което германският музиколог нарича „музикална даденост”.
Отстоявайки положението, че изследователят на музиката трябва да
изхожда от и непрестанно да се придържа към самите музикални
явления, с чиито увеличаващи се исторически и културни разлики е
длъжен да се съобразява, Далхауз на практика признава центробежната сила, причиняваща дезинтеграцията на науката за музиката,
настъпила поради обособяването в нея на специализирани и отда* Проф. д.изк. Кристина Япова – сектор „Музика“, Институт за изследване
на изкуствата, Българска академия на науките; email: yapovak@abv.bg
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лечени една от друга дисциплини, и в последна сметка – края ѝ като
„всеобхватно учение”.
Ключови думи: Далхауз, Аристоксен, музикус, музиколог, модерност,
музикална естетика, абсолютна музика

Един призрак измъчва модерността: и тя има край.
Модерност се обрамчва от свършека: от времето,
когато едно „модерно” изкуство вече не е ново,
от мястото, където една „модерна” научност
се саморазрушава, накрая от смисъла, налице в идеята,
че всевластието на „напредъка” приключва.
Андрей Лешков – „Действителността на недействителното“
„Всеобхватно учение за музиката” – така нарича Аристоксен
науката, чийто основоположник е самият той. Учредява я през ІV
век пр.Хр. – времето, с което в общата историческа периодизация
започва Класическата античност. Една основателна аналогия, която
очертава арка със съвременността, отново взета най-широко, позволява да се причисли Далхауз към епохата на Класическата модерност. Какво подразбира понятието „модерност” в различните
области на хуманитаристиката, е разисквано многократно; какво е
съдържанието на определението „класическа модерност” в музиката, се изяснява по един забелележителен начин чрез творчеството на
Карл Далхауз (1928 – 1989), защото именно то ознаменува края на параболата, която науката за музиката в своята всеобхватност очертава.
Автономно и същевременно логично положено в общото философско знание, учението на Аристоксен се отличава с ясна структура и притежава определен метод. Методът е музикалнотеоретичен, а структурата троична, състояща се от дисциплините хармоника, ритмика и метрика (с допълнителния клон, занимаващ се с
инструментите). С леки вариации тази структура се съхранява през
Средновековието и чак до ХVІІ век, когато musica theorica отделя от
себе си специален дял, който посвещава на науката за композирането – musica poetica. Етосът на класическото, белязващо учението
както на музикоса Аристоксен, така и на музиколога Далхауз, е в
добродетелта на цялото, в хармонията на неговите части.
В описаната арка между двамата мислители е редно да спрем
вниманието върху пункта, който, основателно е да се твърди, задава



[Лешков / Leshkov, 2019].
Aristoxenus. The Elements of Harmony [Aristoxenus].
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Dahlhaus and the End of the All-embracing Study
of Music
Kristina Yapova
Abstract: The purpose of this article, as far as it is a part of a large study
which concerns with the historical figures of μουσικός (an antique notion),
musicus (medieval one) and musicologist (a contemporary concept), is not to
paint a portrait of Dahlhaus’ musicological work reflecting the character of
a whole epoch, but to trace some turning points in the history of the science
of music, which manifest what is constant and at the same time bring what is
changeable in it. The phrase “all-embracing study of music”, borrowed from
Elements of Harmony by Aristoxenus, allows outlining a parabola between the
times of Classic Antiquity and these here described as Classic Modernity. What
is common between them is the idea of wholeness of the science of music, uniting
the all possible diversity of its inner branches. Dahlhaus’ musicological works
give a testimony for the wholeness being kept. Why then should we speak about
“the end”? This end is inescapable and it comes under the pressure of what
Dahlhaus names “musical givens”. Enthusiastically maintaining the necessary
for the music researcher to go all over from and to hold on to these givens, and
recognizing their scattering from one another, he eventually acknowledges the
centrifugal force reasoning the disintegration of the very science of music into
specialized and disconnected from one another disciplines, and actually – its
end as an all-embracing study.
Keywords: Dahlhaus, Aristoxenus, musicus, musicologist, modernity, music
aesthetics, absolute music
Prof. Kristina Yapova, DSc
Music Department, Institute of Art Studies,
Bulgarian Academy of Sciences;
email: yapovak@abv.bg
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Музика и богословие
Music and Theology
Литургични и музикално-химнографски
особености на богослужението в Йерусалим през
IV век (според свидетелства от Дневника на Етерия
и от други литургични извори от същата епоха)
Протойерей Иван Стоянов Иванов (Кюмурджийски)
Резюме: Особен интерес в областта на литургичното богословие
представлява един от най-древните писмени извори, отразяващи
богослужебната, песенната и химнографската практика на Йерусалимската църква в началния период на формирането на Литургията. Публикуването на оригиналния текст на Дневника на Етерия
(наричан още „Diario di Etheriae”, „Diario di viaggio”, „Peregrinatio
Aetheriae”, „Peregrinatio ad Loca Sancta”) в България през 2019 с литургични, исторически, топографски, духовни и аскетични коментари върху текста, се оказаха уникални и ценни за българската наука.
Несъмнено Дневникът разкрива много важни факти за богослужението на Йерусалим през IV век, които са представени пряко или
косвено от автора на този древен писмен паметник. В студията се
коментират музикалните и химнографските им характеристики.
Ключови думи: Етерия, Дневникът на Етерия, Йерусалим, Литургия,
богослужебни ритуали, раннохристиянска музика и химнография

* Доц. д-р Протойерей Иван Стоянов Иванов (Кюмурджийски)
– Софийски университет „Св. Kлимент Охридски“, Богословски факултет;
Папски латерански университет, Рим, Богословски факултет;
email: studio.liturgico@gmail.com
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Taft, Robert F. The Liturgy of the Hours in East and West: The Origins of
the Divine Office and Its Meaning for Today. Collegeville, MN: The Liturgical
Press, 1986.
Talley, Thomas J. The Origins of the Liturgical Year. Review by Kenneth
Stevenson. – In: The Journal of Theological Studies. Oxford University Press.
New series, April 1987, vol. 38, no. 1.
Wellesz, Egon J. A History of Byzantine Music and Hymnography.
Oxford, 1961.
Wilkinson, John. Egeria’s Travels to the Holy Land. Newly Translated
with Supporting Documents and Notes. Jerusalem-Warminster, 1981.

Liturgical and Musical-Hymnographic Features of the Worship
of Jerusalem in the 4th Century (According to the Testimonies
of the Diary of Etheria and Other Liturgical Sources from
the same time)
Ivan Ivanov (Kyumurdzhiyski)
Of particular interest in the field of liturgical theology is one of the most
ancient written sources, reflecting the liturgical, song and hymnographic practice
of the Jerusalem Church in the initial period of the formation of the Liturgy.
The publication of the original text of the Diary of Etheria (also called “Diario di
Etheriae”, “Diario di viaggio”, “Peregrinatio Aetheriae”, “Peregrinatio ad Loca
Sancta”) in Bulgaria in 2019 with liturgical, historical, topographical, spiritual and
ascetic comments on the text, proved to be unique and valuable for Bulgarian
science. Undoubtedly, the text reveals many important facts about the liturgical
worship of Jerusalem in the 4th century, which are presented directly or indirectly
by the author of this ancient written monument, and musical and hymnographic
features are offered to the reader’s attention in the following lines.
Keywords: Etheriae, Diary of Etheriae, Jerusalem, Liturgy, Liturgical Rite,
Ancient Christian Music and Hymnography
Assoc. Prof. Archpriest Ivan Ivanov
(Kyumurdzhiyski), PhD
Sofia University St. “Kliment Ohridski”,
Faculty of Theology;
Pontifical Lateran University, Rome,
Faculty of Theology;
studio.liturgico@gmail.com
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Музикална теория
Musical Theory
Passamezzi in Wurstisen lute book: compositional
techniques and instrumental approaches
Yavor Genov
Abstract: The repertory of Wurstisen lute book (CH-BU MS. F.IХ.70) is
distributed in eight parts (or books) on the basis of genre. The fifth book is
dedicated especially to passamezzi – an impressive part of the manuscript
in term of size and contents (122 pages with 107 pieces). It is assumed that
the passamezzo emerges as a double-meter dance at the first half of 16th
century and its music is composed upon a fixed chordal succession, like
many of the popular ground forms at the time. During the second half
of the century and especially toward its end, the passamezzo became a
favorite ostinato frame for writing/improvising passages and variations,
experimenting with compositional and instrumental techniques. For that
reason it was a preferable pedagogical tool as well. On the other hand, it
leads further to some remarkable and well-recognized sets of variations
upon passacaglia, ciaccona and folia during the next century. The current
paper concentrates on a selection of passamezzi from the Wurstisen lute
book, representative of the varied approaches, applied to the ground form.
Single pieces, sets of variations and untypical triple-meter passamezzi
are discussed together with their afterdances. Focus of the discussion are
compositional, instrumental and structural features, which aim to reveal
a diversity of approaches to standard and fixed ground scheme.
Keywords: ostinato/ground, passamezzo, lute, Renaissance

***
The lute manuscript of Emanuel Wurstisen is distributed in eight
“books” (as he called its parts) on basis of their genre. The fifth book is
especially dedicated to the passamezzi. The fact that Wurstisen separated
the pieces in an individual section is indicative of his attitude to them as a
* Assoc. Prof. Yavor Genov, PhD – musicologist and performer of early plucked
instruments; Department Music, Institute of Art Studies, Bulgarian Academy of
Science; email: yavor.genov@artstudies.bg
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Mylek, Catarzyna. Lute music in sixteenth-century German speaking
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G.1.4. Ph.D. dissertation, University of Southampton, 2016.
Sisman, Elaine. Variations. – In: New Grove Dictionary of Music and
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пасамедзи в ръкописа за лютня на емануел вурстисен:
композиционни техники и инструментални подходи
Явор Генов
Резюме: Репертоарът в лютневия ръкопис на Емануел Вурстисен е
разпределен в осем книги според жанровата му принадлежност. Петата
книга е посветена специално на жанра пасамедзо и се откроява сред останалите със своя забележителен обем и съдържание (122 страници и 107
музикални пиеси). През втората половина и особено към края на XVI век
пасамедзо се превръща в предпочитан остинатен модел за писане/импровизиране на вариации и пасажи, за композиционни и изпълнителски експерименти. Настоящият текст е изследване върху пасамедзите в ръкописа на
Емануел Вурстисен на база на селекция от примери, илюстриращи разнообразието от подходи към техния фиксиран остинатен модел. Коментират
се самостоятелни едночастни композиции, цикли от вариации върху пасамедзо и нетипични за жанра тривременни примери. Фокус на изследването
са техните композиционни, инструментални и структурни особености и се
цели да бъдат разкрити възможните музикални решения за третиране на
строго определена остинатна схема, въз основа на избраните примерите.
Това би ни дало картина за генезиса на инструменталните вариации и работата с остинатни теми във време, непосредствено предшестващо разцвета на подобни композиции в музиката на следващото XVII столетие.
Ключови думи: остинато, пасамедзо, лютня, Ренесанс

Доц. д-р Явор Генов
музиколог и изпълнител на старинни струнни инструменти;
Сектор „Музика“, Институт за изследване на изкуствата,
Българска академия на науките;
email: yavor.genov@artstudies.bg
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Популярна култура
Popular culture
Ембиънт музика – посоки, критика, потенциал
Ангел Симитчиев
Резюме: Настоящият текст има за цел да очертае развитието на ембиънт музиката от времето на нейното създаване до настоящето,
както и да проследи перспективите, в които тази музика може да
продължи своето развитие в контекста на музикалното изкуство и
отвъд него. Като всяко културно явление, жанрът ембиънт има своите противоречия и парадокси, често подлагани на критика. Тъй като
те са част от причините за постоянната му трансформация, ще бъдат
разгледани и някои от тях.
Ключови думи: ембиънт, фонова музика, електронна музика, генеративна музика, neo-muzak, mood music

Въпреки че е създадена, за да обитава периферията на музикалния свят и на възприятието на слушателите, ембиънт музиката
не остава незабелязана и пренебрегвана. Напротив, нейният характерен звук навлиза в много от актуалните разновидности на електронната музика и не само. И до ден днешен обаче определението,
дадено за нея от Брайън Ино преди повече от 40 години, е ръководещо както за последователи, така и за критици. Резултат от това не са
само оформилите се критични позиции, текстове и мнения. Противоречията прерастват в нови начини за интерпретация и обогатяване на този жанр, които удължават неговото съществуване като част
от музикалния пейзаж през XX и XXI век. Различните гледни точки
* Д-р Ангел Симитчиев – постдокторант, сектор „Музика“, Институт за
изследване на изкуствата, Българска академия на науките;
email: angel.simitchiev@gmail.com
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Scherzinger, Martin. Lecture, 22.06.2008, cit. on Siepman, Daniel. The
Ethereal System – Ambient as a New Musical Identity. Williamsburg, Virginia:
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Thaemlitz, Terre. The Crisis of Post-Spectacle “Live” Contemporary
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html (07.02.2022).

Ambient music – Directions, Critique, Potential
Angel Simitchiev
Abstract: „Ambient Music – Directions, Critique, Potential” is the last
part of a series of texts on ambient music. In the first two pieces, both published
in “Bulgarian Musicology”, the past and present of ambient were successfully
outlined. Some of the most fundamental means and instruments, involved in the
creation of this music were also discussed in detail. This text looks at the future
of the genre and elaborates on some of the possible future directions – within
or beyond the boundaries of music. Just like every other cultural phenomenon,
ambient has its own controversies, paradoxes and critiques. Thesе, being
additional reasons for its constant development, are also discussed here.
Keywords: ambient, background music, electronic music, generative music,
neo-muzak, mood music
Angel Simitchiev, PhD
Postdoctoral student,
Music Department,
Institute of Art Studies,
Bulgarian Academy of Sciences;
email: angel.simitchiev@gmail.com
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Дебюти / Debuts
Органичната цялост в учението
на Хайнрих Шенкер
Кристиан Василев
Резюме: Темата за органичната цялост в музиката е централна за
учението на Хайнрих Шенкер. Според ранния Шенкер музиката не е
органична, тъй като ѝ липсва каузалност и логика, но цялото ѝ въздействие почива на това, че подражава на природната органичност.
В по-зрелите си трудове музикалният теоретик вече долавя музиката
като органично цяло, което разглежда като основано на природни
закономерности. През цялото развитие на учението си за целостта
той схваща органичността като „обективна“ даденост, независима по
същността си от всякаква съзнателна и субективна дейност. Съзнанието може само да контаминира органичното цяло: ето защо, ако
композиторът или интерпретаторът искат да доловят музикалната
цялост, те трябва да подходят инстинктивно, а не съзнателно към
музиката. Според Шенкер обаче инстинктът също е природно зададен, той е дарба и в крайна сметка въпрос на гениалност, но гениалност, която опира до закономерности, лежащи изцяло в обективно
предзададената природа. По този начин ролята на аза, отнасящ се
към музиката – композитор, интерпретатор, слушател (вкл. аналитик) – се свежда до „пасивно“ засвидетелстване на иманентната на
музиката органичност. Ако един субект долавя целостта в музиката,
това е следствие от неговата пълна (инстинктивна) „окупираност“ от
органичната цялост.
Ключови думи: цялост, музикално цяло, органичност, инстинкт,
съзнание, гений
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Organic wholeness in Heinrich Schenkers’s Lehre
Christian Vassilev
Abstract: The topic of the organic wholeness in music is central to Heinrich
Schenker’s Lehre. According to the early Schenker, music is not organic because it
lacks causality and logic, but its effect rests on its imitation of natural organicity.
In his later writings, Schenker perceived music as an organic whole and saw this
whole as based on natural laws. Throughout the development of his doctrine of
wholeness, Schenker conceived of organicity as an “objective” given, essentially
independent of all conscious and subjective activity. Consciousness can only
contaminate the organic whole – that is why, if the composer or interpreter
want to perceive the wholeness of music, they must approach it instinctively
rather than consciously. According to Schenker, however, instinct is also
naturally given; it is a gift and ultimately a matter of genius, but genius that
is founded on laws originating in objectively predetermined nature. Thus, the
role of the I relating to the music – composer, interpreter, listener (incl. analyst)
– is reduced to “passively” witnessing the immanent organicity of music. If a
subject perceives wholeness in music, it is a consequence of its total (instinctive)
“occupation” by organic wholeness.
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